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BEM-ESTAR FUNDAMENTAL E ECONÔMICO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO PIB
E DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Sessão 6: Meio ambiente e desenvolvimento econômico

RESUMO
Um dos principais números da contabilidade social nacional é o PIB, este vem sendo utilizado
principalmente como medida de crescimento econômico. No entanto, vem recebendo algumas
críticas quanto a sua utilização e falta de variáveis que relacionem ao meio ambiente. Desta
forma, por meio da análise descritiva analítica, este ensaio relata aspectos da contabilidade
social nacional, enfatizando o PIB e as críticas levantadas por vários autores. Além disso,
buscou-se evidenciar as formas para mensurar o nível de desenvolvimento sustentável e
indicadores alternativos para possibilitar a tomada de decisão no âmbito do bem-estar
econômico e bem-estar fundamental, enfatizando os aspectos do capital natural nas contas
nacionais. Este aponta as potencialidades e limitações dos índices e sugere as diretrizes para
mensuração/estimativa do nível de desenvolvimento sustentável de um país.
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INTRODUÇÃO

Um dos principais números da contabilidade social nacional é o Produto Interno Bruto
(PIB), este vem sendo muito utilizado, tendo em vista que consiste em uma medida monetária
dos fluxos de bens e serviços produzidos anualmente. No entanto, o PIB encontra dificuldades
para retratar adequadamente certos aspectos (como a mão-de-obra doméstica e os gastos
defensivos) e não possui uma correspondência direta com o nível de bem-estar, assim como
variáveis ambientais.
A economia não oferece suporte para o PIB como medida de bem-estar social. Muito pelo
contrário, a teoria de crescimento ótimo propõe modelos que usam explicitamente uma
noção teórica (geralmente intertemporal) do bem-estar social, que não é idêntico ao PIB.
Mais praticamente, uma correlação positiva entre o crescimento do PIB em determinados
períodos ou regiões com progresso percebido não deve ser confundido com a ideia de que o
PIB (crescimento) é uma boa medida de bem-estar social (progresso) em geral (VAN DEN
BERG, 2009; p.118).

Considerando as limitações do PIB, e para atingir o estado de quasi-equilibrium dos
sistemas naturais, é preciso incluir os fundos de serviços da natureza na análise de
sustentabilidade. Além disso, os sistemas naturais devem ser monitorados com o auxílio de
indicadores de sustentabilidade que considerem explicitamente os impactos humanos
desestabilizadores sobre esses sistemas (MUELLER, 2008).
Há divergências sobre a forma de pensar sobre a renda, para Fisher, Lindahl, Hicks, a
renda é considerada como um nível de despesas que pode ser continuada para o futuro, e
outros a conceituam como uma medida de bem-estar que emerge da economia do bem-estar e
equilíbrio geral das décadas de 1950 e 1960 (HEAL; KRISTOM, 2005). Este debate, assim
como a discussão sobre o desenvolvimento sustentável, levou à reflexão sobre as medidas

macroeconômicas e suas relações com os princípios da sustentabilidade, que sob a ótica dos
princípios econômicos incluem: o desenvolvimento econômico, o bem estar social e a
conservação do capital natural. Diante da crescente preocupação em particular, com a
sustentabilidade das ações econômicas, é primordial que os formadores de política disponham
de um indicador que comunique, de forma clara e efetiva informações concisas sobre
tendências globais em sustentabilidade (VITALIS, 2001).
Para mensurar o “bem-estar fundamental”, deve-se levar em consideração indicadores
que reflitam medidas de estoque e fluxo em áreas essenciais para o bem-estar da sociedade
como: expectativa de vida saudável, disponibilidade de água de qualidade, emissão de
poluentes entre outros. Quanto ao “bem-estar econômico”, indicadores derivados do meio
econômico e das atividades de mercado como: produção per capita, capital humano per capita,
reservas de recursos energéticos, entre outros (UNECE; OECD; EUROSTAT, 2009).
De forma a incorporar a dimensão do bem estar fundamental e da conservação do
capital natural, formas alternativas ao PIB foram propostas para mensuração do
desenvolvimento de um país. Desta forma, este trabalho discorre sobre as principais
experiências desenvolvidas ao redor do mundo quanto aos indicadores de sustentabilidade;
destacam-se nesta discussão o Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW) (DALY;
COBB, 1989); o Indicador de Progresso Genuíno (GPI); o Índice de benefício líquido
sustentável (SnBi) (LAWN; SANDERS, 2006); a Pegada Ecológica (EF); o índice de
sustentabilidade ambiental (ESI), a Poupança genuína (GS) e a Felicidade Interna Bruta (FIB
ou GNH gross national hapiness).
Este prima analisar o PIB, diante de suas concepções, destacando suas limitações,
assim como alguns indicadores disponíveis na literatura os quais objetivam uma maior interrelação com a questão do bem-estar econômico e fundamental, enfatizando suas
potencialidades e limitações, e verificando a capacidade de tais indicadores efetivamente se
converterem em marcos estruturados e cumprirem o papel de municiar, induzir e fomentar
políticas e decisões bem estruturadas e fundamentadas.

2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os esforços empreendidos por diversos grupos de pesquisa e as
limitações presentes em todos os índices discutidos neste ensaio, conclui-se que a
incorporação dos três princípios do desenvolvimento sustentável (desenvolvimento
econômico, bem-estar social e conservação do meio ambiente) de um índice síntese não foi
estabelecido de forma consensual e com sólido referencial teórico.
Os “índices sínteses” desenvolvidos podem ser usados para fins de comunicação com
a sociedade e para estimativa de níveis ou escalas comparativas de sustentabilidade, mas não
devem ser usados para classificação definitiva quanto ao nível de desenvolvimento
sustentável dos países.
As limitações sinalizam que o desenvolvimento sustentável deve ser medido por meio
de um conjunto de indicadores, de natureza: econômica, de bem estar social e ambiental. Na
vertente da sustentabilidade ambiental, os indicadores devem ser capazes de refletir tanto o
status do estoque de capital natural, bem como a condição de conservação dos recursos
naturais. Esses indicadores devem incorporar, em sua modelagem de estimativa, o modelo de
desenvolvimento econômico adotado.
Especificamente sobre o PIB, pode-se dizer que é um dos principais instrumentos para
a análise e desenvolvimento de políticas. Sua utilidade permanece, apesar de suas limitações,
porque é prontamente entendido pelo público em geral, é amparado em uma metodologia
sólida e provê uma boa indicação do estado da economia em termos de economia global, além

de ilustrar o movimento tendencial da economia no decorrer do tempo, no entanto, quando
utilizado, suas limitações devem ser destacas.
A discussão das potencialidades e limitações dos métodos e índices de mensuração do
desenvolvimento sustentável apresentada nesse ensaio evidencia que a complexidade do tema
não permite a sua estimativa por meio de um índice único. Portanto conclui-se pela
recomendação do uso de um conjunto de indicadores e índices para mensuração/estimativa do
nível de desenvolvimento sustentável de um país.
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