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Resumo

Este artigo tem por objetivo comparar os indicadores econômicos, sociais e tecnológicos Produto Interno Bruto (PIB),
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Progresso Social (IPS), Exportação de Alta Tecnologia em Valores
Monetários (EATVM) e Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), contextualizando o desempenho de
cada indicador de países como China, Coreia do Sul, Noruega, Nova Zelândia, Estados Unidos, Filipinas e Brasil, além
de suas convergências e divergências no contexto desses indicadores, sob a ótica do desenvolvimento econômico,
tecnológico e social. Por fim, são tecidas considerações em caráter de síntese sobre a situação do desenvolvimento
econômico nesses países frente aos indicadores estudados.
Palavras-chave: Desenvolvimento econômico; Desenvolvimento social; Desenvolvimento tecnológico.

Abstract

This article aims to compare the economic, social and technological indicators Gross Domestic Product (GDP), Human Development Index (HDI), Social Progress Index (IPS), High Export Technology Monetary Exchange (EATVM) and
Investment in Research and Development (R & D), contextualizing performance of each indicator from countries
like China, South Korea, Norway, New Zealand, United States, Philippines and Brazil, as well as their similarities and
differences in the context of these indicators from the perspective of economic development , technological and
social. Finally, considerations are woven into character overview of the situation of economic development in these
countries compared to the indicators studied.
Keywords: Economic development; Social development; Technological development.
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1. Introdução
Os indicadores econômicos, tecnológicos e sociais podem trazer informações importantes quanto ao
crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas de uma região, podendo esta ser
uma pequena cidade, um país ou um continente. São instrumentos basilares que norteiam a avaliação do
processo de crescimento e desenvolvimento, sendo vitais para a geração de políticas públicas que fomentem
o progresso.
O principal indicador de crescimento econômico está relacionado com a produção de riqueza gerada
em uma determinada localidade, representado pelo Produto Interno Bruto (PIB) ou pelo Produto Nacional
Bruto (PNB) podendo, ambos, serem calculados pela ótica da produção, pela ótica da renda ou pela ótica da
despesa.
Entretanto, nem sempre o crescimento econômico representa a melhoria na qualidade de vida das
pessoas. Para tanto, outros indicadores foram desenvolvidos na tentativa de adequar o termo “desenvolvimento” à complexidade que lhe é inerente. O IDH foi desenvolvido em 1990, pelos economistas Amartya
Sen e Mahbub ul Haq sendo usado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde
1993, no seu relatório anual (DAMÁSIO, 2011). O IDH é uma medida resumida do progresso no longo prazo
em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: saúde, educação e renda.
O Índice de Progresso Social (IPS) do Social Progress Imperative, consolidado em 2012, é uma medida
desagregada do bem-estar em três níveis: a satisfação das necessidades básicas para a sobrevivência digna,
o estabelecimento de instrumentos eficazes de mobilidade social e a disponibilidade de oportunidades para
consolidar um estilo de vida (AVINA, 2012). Ele traz uma visão holística e rigorosa para os fatores sociais e
ambientais, oferecendo uma visão clara sobre o nível de bem-estar em cada país.
As discussões conduzidas neste artigo baseiam-se nestes indicadores e, também, em indicadores do
Banco Mundial que detém uma das mais relevantes bases de dados de domínio público do mundo, contemplando cerca de 220 países e 1.337 indicadores, num total de 334.946 registros. Desta base, dois indicadores
merecem destaque: Exportação de alta tecnologia em valores monetários (High-technology exports - current
US$) e Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (Research and development expenditure % of GDP)
(WORLD BANK, 2015).
Assim, o objetivo desse trabalho é fazer uma comparação dos indicadores PIB, IDH, IPS, Exportação
de Alta Tecnologia em Valores Monetários (EATVM) e Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
contextualizando o desempenho de cada indicador de países como China, Coreia do Sul, Noruega, Nova
Zelândia, Estados Unidos, Filipinas e Brasil, além de suas convergências e divergências no contexto desses
indicadores.
O presente artigo traz uma revisão bibliográfica que aborda tanto o indicador econômico quanto os
indicadores sociais e tecnológicos no contexto do desenvolvimento, analisando os países ocupantes das melhores posições de cada índice em comparação ao Brasil. Em termos estruturais, esse artigo se divide em a)
Introdução abordando-se o paradoxo desenvolvimento versus crescimento econômico; b) Referencial Teórico, pautado nos indicadores estudados; e, por fim, c) Dados e discussões em caráter de considerações finais.

Desenvolvimento versus crescimento econômico
Apenas os incrementos no nível de renda não devem ser considerados como a condição para se chegar
ao desenvolvimento; visto que um importante aspecto deve ser pensado: o como se dá a distribuição dessa
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renda. Veiga (2001, p. 5) defende que “o grau de confiança que se deve ter no crescimento econômico está
necessariamente condicionado pelo modo como seus frutos são aproveitados”. O sentido do termo desenvolvimento não costuma ser muito claro, mesmo com seu emprego sendo frequente.
Historicamente, de acordo com Souza (2011, p. 2), no século XIX “a concentração da renda e da riqueza em nível mundial, agravada com o surgimento de alguns poucos países industrializados, tornou mais
evidente a disparidade entre nações ricas e pobres”. Um ponto importante seria a ideia de que o desenvolvimento esteve sempre associado ao progresso da industrialização. Sabe-se que a Inglaterra foi o berço da
Revolução Industrial e das cidades com atividades industriais. Esta Revolução, ocorrida a partir de meados
do século XVIII, fortaleceu o capitalismo em razão da dualidade mundo rural versus mundo urbano. Nota-se
que a Revolução Industrial foi o resultado de uma série de inovações tecnológicas introduzidas na produção
manufatureira, que reduziram os custos médios e aumentaram a oferta de bens de consumo e de bens de
capital, expandindo o nível de emprego no meio urbano (SOUZA, 2011). Diante disso, o desenvolvimento já
podia ser pensado à época da Revolução Industrial, visto que os pequenos povoados começaram a receber
muitas pessoas que deixavam o campo em busca de trabalho nas fábricas.
Corroborando com a questão da Revolução Industrial, Martins (2008) defende que esta influenciou o
processo da industrialização, em nível mundial, provocando o crescimento dos movimentos nacionalistas e
a própria conscientização das desigualdades existentes entre os níveis de rendimento dos países ricos, ou
industrializados, e os dos países mais pobres, ou apoiados na agricultura.
Fazendo um breve retrospecto das principais linhas de pensamento desta época, Souza (2011, p. 58)
aponta a visão de Adam Smith (1723-1790) datada da mesma época da Revolução Industrial, onde segundo
ele “o volume de produto obtido por trabalhador, em um dado período de tempo, depende da intensidade
do capital, da tecnologia e da divisão do trabalho, possibilitada pelo aumento da dimensão dos mercados”.
Ou seja, para o autor, é a indústria que gera economias de escala e rendimentos crescentes.
Ressalta-se que, para os economistas deste período, o conceito de desenvolvimento entrelaça e corresponde a crescimento econômico. Nessa mesma linha histórica, outro economista mencionado por Souza
(2011, p. 65) é David Ricardo (1772-1823), para ele “o grande problema do crescimento econômico estava na
agricultura, incapaz de produzir alimentos baratos para o consumo dos trabalhadores”.
E, segundo Marx (1890 apud Souza 2011, p. 96)
[...] o desenvolvimento efetua-se de forma cíclica e com conflito distributivo. O progresso técnico produz períodos de prosperidade, enquanto as contradições internas do modo de produção provocam crises periódicas cada vez mais prolongadas, exacerbando os conflitos sociais.

Furtado (2004) considera que o desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de
aumento de produtividade, mas em primeiro lugar o caminho de acesso a formas sociais que estimulem a
criatividade humana e respondam às aspirações da coletividade.
Para Sachs (2004), o desenvolvimento é um processo com duas vertentes que devem ser compatibilizadas, primeiro em nível econômico (diversificando as estruturas produtivas, usufruindo de incrementos significativos e contínuos da produtividade de trabalho, base do aumento do bem-estar); e, segundo, em nível
social (promovendo a homogeneização da sociedade, reduzindo distâncias sociais que separam as diferentes
camadas da população).
Sobre o sentido do desenvolvimento, Sen (2007) afirma que os fins e os meios do desenvolvimento
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requerem que a perspectiva da liberdade seja colocada em evidência. Dessa forma, as pessoas têm de ser
vistas como ativamente envolvidas – dada a oportunidade - na conformação de seu próprio destino, e não
somente como beneficiárias predispostas aos frutos gerados pelos programas de desenvolvimento.
Veiga (2001, p. 3) aponta que o
[...] desenvolvimento só poderia corresponder à ampliação das possibilidades de escolha: não apenas de modelos de automóvel ou canais
de televisão, mas sobretudo das oportunidades de expansão das potencialidades humanas que dependem de fatores socioculturais, como
saúde, educação, comunicação, direitos e – last but not least– liberdade.

Observa-se a comparação feita entre desenvolvimento e crescimento econômico pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Neste contraponto, o desenvolvimento é conceituado
como “um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para ser aquilo que desejam ser” (PNUD, 2014). Essa abordagem busca olhar para as pessoas de forma a compreender suas oportunidades e capacidades, não somente pela forma econômica ou de recursos
e renda que essa pessoa pode produzir. A geração de renda é significativa quando está é entendida como
um meio para alcançar o desenvolvimento da coletividade.
O conceito de desenvolvimento também parte do pressuposto de que é preciso ir muito além do viés
basicamente econômico e considerar os aspectos sociais, culturais e políticos que influenciam o bem-estar
social. Esse conceito é a base do IDH e do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicados anualmente pelo PNUD (PNUD, 2014).
Sobre a dualidade entre crescimento e desenvolvimento econômico, Sachs (2004, p. 118) corrobora
dizendo que
Infelizmente, o crescimento econômico promovido pelas forças do
mercado traz, mesmo quando bem sucedido em nível econômico,
resultados sociais opostos aos almejados: as diferenças sociais aumentam, a riqueza se concentra na mão de uma minoria, com marginalização simultânea de uma parcela importante da população.

Diante disso, acredita-se que o crescimento econômico por si só não é suficiente questionando se os
incrementos positivos no produto e na renda total estão sendo orientados para a promoção do desenvolvimento social. Concebe-se pensar que a industrialização, o progresso tecnológico ou a modernização social
podem contribuir para a expansão da liberdade humana, mas esta depende de outras influências, como as
liberdades políticas, disponibilidade econômica, oportunidades sociais, garantia de transparência e proteção da segurança, assegurando a conquista e manutenção das liberdades substantivas.

2. Indicadores: o discurso dos números
São considerados países em desenvolvimento aqueles cujo desenvolvimento econômico e social apresentam-se baixos. Para o PNUD, as nações de baixo desenvolvimento humano (ou seja, social) quanto às
questões educacionais, reservam em média 4,8% do PIB para esta área; nas de alto desenvolvimento humano essa média é maior, em torno de 5,3% do PIB. O Brasil apresenta configurações que o definem como um
país em desenvolvimento. Para Cabral (2012), essas características estão divididas em quatro níveis: econômico, demográfico, social e político. Quanto aos níveis econômicos, a autora destaca baixo PIB per capita;
distribuição desigual de renda; economia pautada no setor primário e dívida externa elevada. Em relação aos
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níveis demográficos, a autora destaca as altas taxas de mortalidade infantil e crescimento natural e baixa esperança média de vida. Já em relação aos níveis sociais, ressaltam-se as altas taxas de analfabetismo; fome e
falta de alimentos; baixas condições de habitação e assistência médica, além de desigualdades entre homens
e mulheres. E, por último, em relação aos níveis políticos, há destaque para a instabilidade política e conflitos
étnicos; corrupção do governo e desrespeito pelos direitos humanos. O termo “em desenvolvimento” vem
substituir a expressão “terceiro mundo” sendo ambas usadas para designar países que apresentam carências
estruturais.

PIB e sua relevância para o cálculo do crescimento econômico
PIB é a soma de todos os serviços e bens produzidos num período (mês, semestre, ano) numa determinada região (país, estado, cidade, continente) e é expresso em valores monetários (no caso do Brasil, em
Reais). Ele é um importante indicador da atividade econômica de uma região, representando o crescimento
econômico (Mankiw, 2014).
A tabela 01 mostra o PIB dos países que ocupam a primeira posição no ranking de indicadores econômicos, tecnológicos e sociais, além do Brasil sendo eles: Estados Unidos (maior PIB mundial em 2013 sendo
o maior desde 1980), Coreia do Sul (1º P&D em 2011), China (1º EATVM em 2013), Noruega (1º IDH 2013,
sendo o primeiro colocado desde 2000), Nova Zelândia (1º IPS em 2013) e Brasil (7º PIB em 2013):
Tabela 1: Posição dos países estudados no ranking de PIB de 2013
Posição

País

PIB

1ª

Estados Unidos

US$ 16.768 trilhões

2ª

China

US$ 9.240 trilhões

7ª

Brasil

US$ 2.245 trilhões

14ª

Coreia do Sul

US$ 1.304 trilhões

26ª

Noruega

US$ 512 bilhões

54ª

Nova Zelândia

US$ 185 bilhões

Fonte: World Development Indicators database, World Bank, 2015 (elaborada pelos autores)
Os dados do PIB e posição no ranking serão a base de comparação com os outros indicadores e análise final deste trabalho.

Indicadores e países selecionados
Para a análise desejada foram selecionados os países que ocupam as melhores posições nos índices
econômico, sociais e tecnológicos. Uma breve explicação sobre cada indicador será feita na próxima seção.
O Brasil será considerado em todos os índices, apontando sua posição em cada um deles. Os índices foram
usados em anos diferentes por serem os dados disponíveis pelos órgãos responsáveis pelo seu cálculo e divulgação. Os índices e países escolhidos foram:
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•
Índice Econômico:
o
Produto Interno Bruto, sendo os Estados Unidos o país que ocupa a primeira posição no ranking de
2013.
•
Índice Social:
o
Índice de Desenvolvimento Humano: tendo a Noruega a melhor posição em 2013.
o
Índice de Progresso Social: tendo a Nova Zelândia a melhor posição em 2013.
•
Índice Tecnológico:
o
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D): sendo a Coreia do Sul a primeira colocada no
ranking em 2011.
o
Exportação de Alta Tecnologia em valores monetários (EATVM): representado pela China que ocupa
a primeira posição em 2013.

Indicadores Sociais: porque o desenvolvimento não é só econômico
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O Índice IDH surgiu com o objetivo de oferecer um contraponto a outro indicador muito usado, o PIB.
Caracteriza-se pela medida do progresso, no longo prazo, de três dimensões: saúde, educação e renda. Apesar de não contemplar aspectos como democracia, participação, equidade, sustentabilidade, entre outros,
o IDH revela sua importância por condensar a compreensão do tema e ampliar e estimular o debate sobre
desenvolvimento (PNUD, 2014).
O Relatório de Desenvolvimento Humano 2014 - “Sustentando o Progresso Humano: Redução da
Vulnerabilidade e Construção da Resiliência” - lançado em 24 de Julho de 2014, em Tóquio, no Japão, destaca a necessidade de promover as escolhas das pessoas e proteger os resultados positivos da promoção
do desenvolvimento humano. Ele considera que a vulnerabilidade ameaça o desenvolvimento humano e se
não for abordada de forma sistemática, pela mudança de políticas públicas e normas sociais, o progresso não
será nem equitativo nem sustentável (PNUD, 2014).
O IDH é a referência mundial para avaliar o desenvolvimento humano no longo prazo. O índice, que
varia de 0 a 1, é feito a partir dos parâmetros abaixo (ATLAS BRASIL, 2014):
•
•
•

Saúde: vida longa e saudável mensurada pela esperança de vida ao nascer.
Educação: acesso ao conhecimento mensurado pela taxa de alfabetização e matrícula.
Renda: padrão de vida decente mensurado pelo PIB per capita.
As faixas do IDH Global são divididas em Baixo, Médio, Alto e Muito Alto Desenvolvimento Humano e
seus valores variam a cada ano, pois são calculados a partir dos valores mais baixos e mais altos observados
nos países.
O Relatório 2014 (referente ao ano de 2013) apresentou 187 países e mostra o Brasil subindo um degrau de 2012 para 2013, ocupando a 79ª posição, com índice de 0,744, estando na categoria de países com
IDH Alto. De 1980 a 2013, o IDH do Brasil foi o que mais cresceu entre os países da América Latina e do Caribe
(0,740), com alta acumulada de 36,4%, um crescimento médio anual de 0,95% no período (PNUD, 2014).
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Tabela 02: IDH e posição dos países estudados no ranking de 2013
Pos.

País/Ano

2013

1ª

Noruega

0,944

5ª

EUA

0,914

7ª

Nova Zelândia

0,910

15ª

Coreia do Sul

0,891

79ª

Brasil

0,744

91ª

China

0,719

Fonte: PNUD, 2014 (elaborada pelos autores)
Gráfico 01: IDH e posição dos países estudados no ranking de 2013

Fonte: PNUD, 2014 (elaborada pelos autores)
Noruega, Estados Unidos, Nova Zelândia e Coreia do Sul possuem IDH muito alto, enquanto que Brasil
e China possuem IDH alto. Com relação ao ano anterior, Noruega, Estados Unidos e Nova Zelândia mantiveram suas posições, enquanto que Coreia do Sul e Brasil ganharam uma posição e China ganhou duas posições
no ranking.
Reforça-se aqui a importância do IDH pelo mérito de colocar em discussão o tema crescimento versus
desenvolvimento econômico, trazendo um novo olhar para aspectos do bem-estar e da qualidade de vida.

Índice de Progresso Social (IPS)
O “Índice para o progresso social”, criado por uma equipe sob o comando de Michel Porter, em Harvard Business School, classifica 132 países por seu desempenho social e ambiental – identifica os pontos
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fortes e fracos dos países a partir de um conjunto de informações e análises conduzidas para cada um deles.
O IPS é dividido em três grandes categorias (SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE, 2014), organização responsável
pela apresentação do índice: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos de Bem-Estar; Oportunidades.
Dentro das três categorias principais há, para cada categoria, mais quatro subcategorias (para cada subcategoria há outras categorias que ajudam a compor o índice), as quais são:
Necessidades Humanas Básicas: nutrição e cuidados médicos básicos; água e saneamento; moradia;
segurança pessoal.
Fundamentos de Bem-Estar: acesso ao conhecimento básico; acesso à informação e comunicação;
saúde e bem-estar; sustentabilidade dos ecossistemas.
Oportunidades: direitos individuais;liberdades individuais; tolerância e inclusão; acesso à educação
superior.
Dentre as subcategorias, há novas divisões, o que mostra o rigor do índice, as quais são:
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos: desnutrição, déficit alimentar, taxa de mortalidade materna,
taxa de mortalidade infantil, mortes por doenças infecciosas.
Água e Saneamento: acesso à água encanada, acesso rural a fontes de água de qualidade, acesso a
instalações de saneamento.
Moradia: acesso à moradia, acesso à eletricidade, qualidade do fornecimento de eletricidade, mortes
por contaminação do ar em moradias.
Segurança pessoal: taxa de homicídio, taxa de crimes violentos, percepção da criminalidade, terror
político, mortes do trânsito.
Acesso ao conhecimento básico: taxa de alfabetização adulta, taxa de matrícula em educação primária, taxa de matrícula nas primeiras séries da educação, taxa de matrícula nas últimas séries da educação,
paridade de gênero na educação secundária.
Acesso à informação e comunicação: usuários de telefones celulares, usuários de internet, índice de
liberdade de imprensa.
Saúde e bem-estar: expectativa de vida ao nascer, mortes prematuras por doenças não transmissíveis,
obesidade, mortes por contaminação do ar em ambientes externos, taxa de suicídio.
Sustentabilidade dos ecossistemas: emissões de gases de efeito-estufa, uso de água como porcentagem dos recursos, biodiversidade e habitat.
Direitos individuais: direitos políticos, liberdade de expressão, liberdade partidária, liberdade de circulação, direito à propriedade privada.
Liberdades individuais: liberdade de escolha, liberdade de religião, casamento precoce, demanda por
contracepção atendida, corrupção.
Tolerância e inclusão: tolerância a imigrantes, tolerância a homossexuais, discriminação e violência
contra minorias, tolerância religiosa, apoio familiar e comunitário.
Acesso à educação superior: anos de escolaridade superior, taxa média de escolarização das mulhe-
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res, desigualdade no desempenho educacional, número de universidades com classificação interna.
As faixas do IPS foram classificadas em seis níveis. As pontuações no nível global, nível de dimensão e
nível do componente são baseadas em uma escala de 0-100. Esta escala é determinada pela identificação do
melhor e pior desempenho absoluto global sobre cada indicador registrado por qualquer país desde 2004,
usando estes níveis de desempenho real para definir os limites mínimo (0) e máximo (100).
O relatório de 2014 (referente ao ano de 2013) classifica 132 países e mostra o Brasil na melhor posição dentre os países do BRICS (grupo político de cooperação formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul). A Tabela 03 mostra a pontuação e classificação dos países analisados neste artigo:
Tabela 03: IPS e posição dos países estudados no ranking de 2013.
Pos.

País/Ano

IPS

1ª

Nova Zelândia

88,24

5ª

Noruega

87,12

16ª

EUA

82,77

28ª

Coreia do Sul

77,18

46ª

Brasil

69,97

90ª

China

58,67

Fonte: Sumário Executivo IPS, 2014 (elaborado pelos autores).
Gráfico 02: Posição dos países estudados no ranking de 2013.

Fonte: Sumário Executivo IPS, 2014 (elaborada pelos autores)
A Nova Zelândia ocupa a primeira posição no ranking IPS e junto com a Noruega, compõem o nível
superior, num total de treze países que compõem o primeiro nível. Os Estados Unidos compõem o segundo
nível juntamente com outros doze países. A Coreia do Sul faz parte do terceiro nível, grupo formado por
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dezesseis países. Brasil e China estão no quarto nível, sendo esta a camada com o maior número de países,
totalizando cinquenta e dois. A China, contudo ocupa a penúltima posição neste nível. O quinto nível de países é composto por trinta e três países e o sexto e último nível é composto por oito países onde se registra
os menores índices de progresso social do mundo.
Quanto mais componentes são abordados dentro de cada índice, mais complexo se torna seu cálculo,
todavia, a multiplicidade torna-o mais próximo de evidenciar a realidade dos países quanto à qualidade de
vida da população.

Indicadores Tecnológicos: porque tecnologia também é desenvolvimento
Exportação de Alta Tecnologia em Valores Monetários (EATVM)
Indicador disponibilizado pelo Banco Mundial (WORLD BANK, 2015), tendo como fonte primária de
dados as Nações Unidas. Contempla medições de periodicidade anual registradas a partir do ano de 1988.
Em seu escopo, entende como produtos de alta tecnologia os que se consolidam como fruto de grande
intensidade nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, tais como o setor aeroespacial, computadores,
instrumentos científicos e maquinário eletrônico. Como unidade de medida utiliza dólares americanos (Estados Unidos). Quanto aos conceitos estatísticos e metodológicos, adota método específico desenvolvido
pela OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) em parceria com a Eurostat (Escritório
estatístico da União Européia).
Segundo dados do Banco Mundial, disponibilizados por meio da base World Development Indicators,
os seis países foco desta pesquisa apresentaram retorno financeiro absoluto por meio das exportações de
alta tecnologia para o ano de 2013, último com dados para este indicador, conforme tabela abaixo:
Tabela 04: EATVM (US$) e posição dos países estudados no ranking de 2013.
Pos.

País/Ano

EATVM (US$)

1ª

China

560.058.333.865,00

3ª

EUA

147.833.168.925,00

5ª

Coreia do Sul

130.460.427.536,00

29ª

Brasil

8.391.851.904,00

31ª

Noruega

4.826.367.842,00

53ª

Nova Zelândia

723.215.367,00

Fonte: World Bank, 2015 (elaborado pelos autores).
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Gráfico 03: Posição dos países estudados no ranking de 2013.

Fonte: World Bank, 2015 (elaborado pelos autores)
Pela tabela 04 é possível evidenciar a supremacia da China frente aos demais países da amostra, com
uma receita próxima à US$ 560 bilhões em 2013. Dentre os países contemplados, a Coréia do Sul aparece na
terceira posição, logo após os Estados Unidos. Brasil, Nova Zelândia e Noruega registraram, juntos, volume
de exportações de alta tecnologia para o ano de 2013 correspondente a aproximadamente US$ 13 bilhões,
equivalente a 2,48% da receita da China, 9,43% dos Estados Unidos ou 10,68% da Coréia do Sul.
Cabe, no entanto, compreender o comportamento das exportações de alta tecnologia frente ao PIB –
Produto Interno Bruto, evidenciando por meio dele, o grau de contribuição para com a geração de receita de
cada país. O Gráfico 04 apresenta a posição dos países no ranking do PIB em 2013.
Gráfico 04: Posição dos países estudados no ranking de 2013

Fonte: World Bank, 2015 (elaborado pelos autores).
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Observa-se que o Brasil apresenta o terceiro maior PIB, com uma receita de, aproximadamente, US$
2,2 trilhões, enquanto os Estados Unidos, primeiro colocado, atingem um montante próximo à US$ 16,7
trilhões, seguido pela China com cerca de US$ 9,2 trilhões. Neste contexto, no mesmo ano de 2013, as exportações de produtos de alta tecnologia equivaleram à 0,88% do PIB dos Estados Unidos, 6,06 % do PIB da
China e 0,37% do PIB do Brasil.
Quando compara-se o percentual do índice EATVM sobre o PIB, a Coreia do Sul ocupa a primeira posição, seguida de China, Estados Unidos, Noruega, Brasil e Nova Zelândia.
Gráfico 05: Posição dos países estudados no ranking de 2013

Fonte: World Bank, 2015 (elaborado pelos autores).
Em geral, é possível evidenciar que a exportação de alta tecnologia tem apresentado baixa contribuição na composição do PIB, porém, não se deve analisar o impacto do desenvolvimento tecnológico apenas
pelo volume de exportações, cabendo, portanto, identificar fatores internos que possam contribuir com seu
domínio, aprimoramento e apropriação, tais como o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Indicador disponibilizado pelo Banco Mundial (World Bank), tendo como fonte primária de dados a
UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). Contempla medições de periodicidade anual registradas a partir do ano de 1996. Em seu escopo, entende como investimento em pesquisa
e desenvolvimento a aplicação de recursos em conhecimento humano, cultura e sociedade, bem como, seu
uso para novas aplicações. Abrange pesquisas básicas, aplicadas e experimentais. Quanto aos conceitos estatísticos e metodológicos, apresenta, como unidade de medida, o percentual do PIB destinado a este fim.
Segundo dados do Banco Mundial, em 2011, último ano com dados consolidados, os seguintes percentuais de investimento em atividades pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB são: Brasil: 1,2 %, China:
1,83 %, Coréia do Sul: 4,03 %, Nova Zelândia: 1,27 %, Noruega: 1,65 % e Estados Unidos: 2,76 %. Segue tabela
com a classificação dos países em P&D:
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Tabela 05: P&D e posição dos países estudados no ranking de 2011.
Pos.

País/Ano

P&D (% PIB)

1ª

Coreia do Sul

4,03

9ª

EUA

2,76

17ª

China

1,83

21ª

Noruega

1,65

26ª

Nova Zelândia

1,27

29ª

Brasil

1,2

Fonte: elaborado pelos autores
Gráfico 06: Posição dos países estudados no ranking de 2013

Fonte: World Bank, 2015 (elaborado pelos autores).
O Gráfico 06 mostra que, apesar do percentual de investimento sul-coreano ser o maior dentre os
países da amostra, em termos absolutos, Estados Unidos e China são os maiores investidores em pesquisa e
desenvolvimento, correspondendo respectivamente a cerca de US$ 428 bilhões e US$ 134 bilhões.

Os Indicadores de Crescimento Econômico e seus Comparativos
O que ocorre sendo o Brasil ocupante da sétima posição no ranking das 50 maiores economias do
mundo com PIB de US$ 2,215 trilhões e a Noruega na 24ª posição, com produção interna bruta de US$ 512
bilhões? O que faz da Noruega um país capaz de oferecer melhores condições de desenvolvimento humano
à sua população, tendo o Brasil um PIB quatro vezes maior que o daquela? O que faz a Nova Zelândia ocupar
a primeira posição no IPS (sendo este índice mais abrangente que o IDH), estar 49 posições abaixo do Brasil
no PIB, com arrecadação 13 vezes menor que a do Brasil? Os índices demonstram que apenas desempenho
econômico não explica totalmente o desenvolvimento de um país. A tabela 06 apresenta a posição dos paí-
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ses analisados em cada um dos indicadores propostos:
Tabela 06: Comparação entre os indicadores econômico, sociais e tecnológicos.
País

PIB US$ (2013)

IDH (2013)

IPS (2013)

EATVM US$ (2013)

P&D % PIB (2011)

BRA

2,395 tri (07ª)

0,744 (79ª)

69,97 (46ª)

8,820 bi (29ª)

1,20 (29ª)

EUA

15,684 tri (01ª)

0,937 (03ª)

82,77 (16ª)

148,772 bi (03ª)

2,76 (09ª)

NOR

521 bi (23ª)

0,955 (01ª)

87,12 (05ª)

4,514 bi (31ª)

1,65 (21ª)

NZL

181,3 bi (56ª)

0,919 (06ª)

88,24 (01ª)

705,737 bi (53ª)

1,27 (26ª)

CHN

10.355 tri (02ª)

0,719 (91ª)

58,67 (90ª)

505, 645 bi (01ª)

1,83 (17ª)

KOR

1,449 tri (13ª)

0,891 (15ª)

77,18 (28ª)

121, 312 bi (05ª)

4,03 (01ª)

Fonte: elaborado pelos autores
Analisando a Tabela 06 que apresenta os indicadores escolhidos para este trabalho e a posição dos países em cada um deles, percebe-se que uma posição privilegiada no indicador econômico (PIB) não significa
impreterivelmente uma boa posição nos indicadores sociais. O inverso também pode ser observado. Ou seja,
posições no PIB menos privilegiadas não significam obrigatoriamente posições desprivilegiadas nos indicadores sociais. Observa-se Brasil e China, respectivamente 07º e 2º PIB, mas 79º e 91º IDH e 46º e 90º IPS.
De forma clara, estar entre as 10 maiores potências em crescimento econômico não traz, necessariamente,
bem estar e qualidade de vida para a coletividade. Ao observar Noruega e Nova Zelândia, a análise é inversa.
Ocupando 01ª e 06ª posições no IDH, respectivamente e 05ª e 01ª posição no IPS, posicionam-se na 23ª e
56ª posição no PIB.
Os Estados Unidos ocupam boas posições nos índices econômico (1ª) e tecnológico (03ª em EATVM
e 09ª em P&D) e no índice social IDH (03ª). Contudo, sendo a maior potência econômica do mundo, sua posição no IPS (índice social mais complexo que o IDH, abrangendo mais aspectos) não se destaca. Distante da
posição do Brasil (46ª) e da China (90ª), ainda assim, o país mais rico do mundo está 15 posições abaixo da
Nova Zelândia que ocupa a primeira posição e possui um PIB 86 vezes menor que o PIB dos Estados Unidos. A
China mostra situação ainda mais incoerente. Ocupando a 2ª posição no PIB e 1ª no EATVM, ocupa as piores
posições dentre os países analisados, nos indicadores sociais: 91ª em IDH e 90ª em IPS.
Contudo, a Coreia do Sul, que ocupa a primeira posição em Investimento do PIB em P&D e a 5ª posição em EATVM, está também bem posicionada no PIB, IDH e IPS, 13ª, 15ª, 28ª posição. Seus números
mostram que o país conseguiu aliar crescimento econômico e investimento em tecnologia para oferecer
bem-estar e qualidade de vida para os seus cidadãos.
Os números brasileiros não mostram a mesma harmonia. Ocupando a sétima posição no índice econômico referência em crescimento, o PIB, o país não apresenta posições privilegiadas nos indicadores tecnológicos, tampouco nos sociais. Embora mostre melhoria de posição no IDH e posição intermediária em
IPS, crescimento expressivo em investimento em P&D e estabilidade em EATVM, o país ainda está longe de
ocupar as primeiras posições que evidenciem aspectos de qualidade de vida, bem-estar e dignidade para a
sua coletividade.
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3. Considerações Finais
Este artigo procurou identificar e explorar indicadores internacionais relacionados à avaliação de desempenho econômico, social e tecnológico, dentre os quais se destacam: Produto Interno Bruto (PIB), Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Progresso Social (IPS), Exportação de Produtos Manufaturados
de Alta Tecnologia em Valores Monetários (EATVM), Investimento do PIB em Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D).
Foi possível identificar o posicionamento brasileiro frente ao cenário internacional, oferecendo alguns subsídios aos gestores públicos e outros atores sociais, frente a questões emergentes tais como: combate a fome, investimento em saúde, saneamento básico, escolarização, e toda e qualquer política de incentivo
a práticas inovadoras de cunho social e desenvolvimentista.
Sugere-se o aprofundamento da correlação entre os indicadores econômicos, tecnológicos e sociais,
entendendo o aspecto ambiental dentro do aspecto social, no caminho para a formação de um indicador
abrangente para a determinação do desenvolvimento.
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