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A ECONOMIA SOZINHA NÃO CONTA TODA A HISTÓRIA DA POBREZA 

Por Jon Clifton 

 

O que se segue foi extraído das observações feitas por Jon Clifton no Fórum 
Humanitário Mundial em 22 de setembro de 2020. 

A pobreza é freqüentemente medida em termos econômicos. Na verdade, a estatística 

de pobreza mais popular é baseada em um cálculo financeiro. Ele considera o número 

de trabalhadores que vivem com menos de US $ 2 por dia. E esse número é de 8%. 

Mas é realmente esse o número de pessoas que sofrem no mundo? 

A pobreza é multidimensional. E a dimensão que recebe menos atenção é a 

comportamental. Essa dimensão comportamental pode ser chamada de: felicidade ou 

bem-estar pessoal. Independentemente dos nomes usados, eles indicam a mesma 

realidade. O bem-estar é uma representação estatística do que as pessoas dizem 

sobre o andamento de suas vidas. 

A Gallup mede o bem-estar em quase todos os países todos os anos. E essa pesquisa 

ajuda a responder a uma das maiores questões do mundo - que porcentagem da 

população adulta mundial está "sofrendo"? 

Em 2007, o Gallup descobriu que 9% das pessoas em todo o mundo avaliavam suas 

vidas de forma tão ruim que eram consideradas sofrendo. Eles agora são 17%. Um 

registro na história de nossa investigação. 
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E o sofrimento não é a única realidade que atingiu um nível recorde. As pessoas estão 
sentindo mais raiva, mais tristeza, mais preocupação e mais dor física do que em 
qualquer outro momento na história da investigação global da Gallup. 

Muito desse sofrimento vem da incapacidade das pessoas de atender às suas 
necessidades básicas. Quando perguntado: "Houve ocasiões nos últimos 12 meses 
em que você não teve dinheiro suficiente para fornecer acomodação adequada ou uma 
casa para você e sua família?", Três em cada dez pessoas no mundo tiveram 
respondeu "sim" (outro recorde na investigação da Gallup). Quando perguntado: 
"Houve ocasiões nos últimos 12 meses em que você não tinha dinheiro suficiente para 
comprar os alimentos que você ou sua família precisavam?" 35% das pessoas no 
mundo responderam "sim" (outro recorde). 
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Mas não te dei as piores notícias. A pior notícia é que todos esses recordes do Gallup 
foram coletados um ano antes de COVID-19 devastar nosso mundo. Isso significa que 
esses números só vão piorar. 

As Nações Unidas e os governos globais estão fazendo um progresso incrível na 
guerra contra a pobreza. Mas para alcançar uma vitória absoluta nesta guerra - os 
líderes mundiais não podem confiar apenas nos indicadores econômicos; eles também 
precisam saber o que as pessoas pensam. 

Jon Clifton é sócio – gerente global da Gallup. 

 


