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Novo Índice Oferece Perspectivas Divergentes Sobre a Mão de Obra Latino-
Americana  
 

 Costa Rica e  Chile são os líderes na América Latina em desenvolver o potencial econômico de suas 
populações, segundo o novo Índice.  

 O Panamá é o terceiro país latino-americano no ranking (42), seguido por Uruguai (48), Brasil (57), 
México (58) e Equador (61).  

 A Suíça lidera o ranking global, seguida por  Finlândia (2) e de Singapura (3).  

 O Índice objetiva apoiar o processo de tomada de decisão  dos países em matéria de investimento no 
capital humano de suas populações. 

 Faça o download do Relatório de Desenvolvimento Humano 2013 completo, cobrindo 122 países, 
rankings, vídeo, infográficos e mais aqui  

 

Nova Iorque, EUA, 1 de outubro de 2013 – A primeira edição do Índice de Capital Humano do Fórum 
Econômico Mundial classifica a Costa Rica como o país latino-americano que melhor otimiza no longo prazo 
o potencial econômico da sua mão de obra. Ocupando o 35º lugar do ranking, a Costa Rica é seguida pelo 
do Chile (36), e se posiciona atrás  de Barbados, o primeiro entre os países do Caribe (26). Na mesma 
região, o Panamá e o Uruguai se classificam entre os 50 primeiros, com o Brasil e o México ocupando os 
57º e 58º postos, respectivamente. Bolívia (99),  Honduras (100) e Venezuela (101) apresentaram os mais 
baixos desempenhos para países latino-americanos, havendo, portanto, grande margem para investimento 
em  capital humano.  

 

O Índice de Capital Humano mede a capacidade dos países 
em desenvolver e empregar trabalhadores saudáveis, 
formados e capacitados, por meio da análise de  quatro pilares 
distintos: Educação; Saúde e Bem-estar; Força de Trabalho e 
Emprego; e Ambiente e Estruturas. O bom desempenho da 
Costa Rica se justifica pelas ações sustentadas em materia de  
Saúde e Bem-Estar (30, neste pilar), bem como pelas  
oportunidades criadas em postos de trabalho compatíveis a 
mão de obra nacional, tal como medido no pilar Força de 
Trabalho e Emprego  (28). Os resultados são menos positivos 
quando analisadas as medidas tomadas para criação de um 
Ambiente propício para um maior retorno em capital humano 
(50). O Chile obtém pontuações semelhantes em Saúde e 
Bem-estar (38), Força de Trabalho e Emprego (37) e Ambiente 

e Estruturas (35), mas inferiores em Educação (49). 
  

Em busca dos países que melhor conseguem transformar os 
investimentos em saúde, educação e capacitação em 
vantagem econômica, o Índice constata que uma boa parte 
dos melhores desempenhos ocorrem na Europa do norte e 
ocidental. Oito dos 10 primeiros países do ranking estão nessa 
região. Os grandes mercados emergentes do mundo, os 
outros BRICS  – China (43), Rússia (51), Índia (78) e África do 
Sul (86) – obtiveram resultados heterogêneos. 

 

Na Europa, a capacidade de traduzir seu capital humano em 
retorno econômico para os países criou uma divisão 
geográfica clara: o sul e o leste da Europa têm um 

Top 20 Selected 
Countries 

Switzerland 1 France 21 

Finland 2 Korea 23 

Singapore 3 UAE 24 

Netherlands 4 Spain 29 

Sweden 5 Chile 36 

Germany 6 Saudi 
Arabia 

39 

Norway 7 China 43 

United Kingdom 8 Russian 
Federation 

51 

Denmark 9 Greece 55 

Canada 10 Brazil 57 

Belgium 11 Mexico 58 

New Zealand 12 Turkey 60 

Austria 13 Tunisia 67 

Iceland 14 India 78 

Japan 15 South 
Africa 

86 

United States 16 Iran 94 

Luxembourg 17 Egypt 111 

Qatar 18 Pakistan 112 

Australia 19 Nigeria 114 

Ireland 20 Yemen 122 
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desempenho fraco comparado com seus vizinhos do norte e do oeste. Entre aqueles, a Espanha está em 
29º posição, com pontuação alta no pilar de Saúde e Bem-estar (12), mas  inferior no pilar Força de 
Trabalho e Emprego (70). Mesmo assim, está à frente de Itália (37), Grécia (55) e  Sérvia (85). A França 
ocupa a 21º posição, sendo que a sua boa classificação em Saúde e Bem-estar fica prejudicada por 
deficiências nos pilares de  Força de Trabalho e Bem-estar, e em seu Ambiente e Estruturas. 

 

Na América do Norte, o Canadá (10) ultrapassa os Estados Unidos principalmente por conta da sua 
excelente pontuação em Educação, área em que ocupa o segundo lugar no ranking mundial. A posição dos 
Estados Unidos se garantiu graças ao seu mercado de trabalho dinâmico, à sua capacidade em atrair os 
talentos, ao seu potencial de inovação e ao alto nível do ensino universitário. Entre os fatores de fragilidade, 
encontram-se taxas relativamente altas de doenças não transmissíveis (DNTs) na faixa etária mais ativa e 
um nível relativamente baixo de bem-estar psicológico de sua população.  

 

Na Ásia, o Japão tem um desempenho forte nos pilares de  Saúde e Bem-estar e Força de Trabalho e 
Emprego, embora a qualidade da educação , notadamente na área de administração de empresas, seja 
alvo de preocupação. Além disso, o baixo nível de integração dos “trabalhadores idosos” representa um 
desafio. Depois de Singapura e do Japão, os países asiáticos mais bem colocados são a Malásia (22) e a 
Coréia do Sul (23). A China (43) se beneficia de um baixo desemprego e de um nível de competências bem 
aproveitado pelas empresas do país, mas sofre pelo baixo nível da educação terciária na população ativa e 
ainda carece de medidas em matéria de em saúde do trabalho e de melhorias em sua normativa jurídica . A 
Índia (78) tem um bom resultado em Força de Trabalho e Emprego (49), mas fraco em Saúde e Bem-Estar 
(112).  

 

No  Oriente Médio e na África do Norte, o Qatar (18) tem os melhores desempenhos, classificando-se em 
26º em Educação, em 7º em Força de Trabalho e Emprego, e em 15º em Ambiente e Estruturas. Os seus 
resultados são mais fracos em Saúde e Bem-estar (44), por conta de uma taxa elevada de doenças não 
transmissíveis e obesidade em sua população ativa. Emirados Árabes Unidos (24), Israel (25), Arábia 
Saudita (39) e Bahrein (40) posicionam-se em sequência, enquanto Tunísia (67), Líbano (74), Marrocos (82) 
e Egito (111) ocupam lugares mais recuados no ranking. O Iêmen detem a última posição na região. 

 

Na África subsaariana, as Ilhas Maurício (47) chegam em primeira posição, seguidas por Botsuana (79) e 
Quênia (81). A Nigéria, com a maior população do continente, está em 114º posição. Mali (118), Burquina 
Faso (119) e Guiné (120) ocupam as últimas posições na região.  

 

O relatório salienta que a riqueza do capital humano de uma nação – as suas competências e capacidades 
produtivas – pode ser o fator mais determinante para o sucesso econômico no longo prazo. Identifica, 
também, uma necessidade urgente de investimentos imediatos e sustentados no capital humano mundial 
para gerar retornos tanto para os indivíduos como para as economias nacionais. 

  
“A chave para o futuro de qualquer país e de qualquer instituição se encontra nas competências e nos 
talentos do seu povo”, declarou Klaus Schwab, Fundador e Presidente Executivo do Fórum Econômico 
Mundial. “No futuro, o capital humano será o capital mais importante. Investir nas pessoas não é apenas 
uma ideia simpática; é imprescindível para o crescimento, a prosperidade e o progresso. 
 

Saadia Zahidi, Diretora Sênior e Chefe do Projeto Capital Humano do Fórum Econômico Mundial, declarou : 
”Em certos países, há uma população idosa ou envelhecendo, em outros há uma explosão da população 
juvenil, e em alguns, ambos os fenômenos existem. Isto significa que alguns estarão confrontados com 
questões de escassez de talentos, enquanto outros deverão encontrar mecanismos propícios para 
desenvolver efetivamente o potencial atual da sua população, Neste contexto, o Índice de Capital Humano é 
uma ferramenta para identificar a situação dos países hoje, de forma que os governos e as empresas 
possam se empenhar no planejamento da força de trabalho.” 

 
Notas aos Editores  
 
O Índice de Capital Humano do Fórum Econômico Mundial avalia 122 países, que reúnem mais de 90% da 
população mundial, medindo fatores que estimulam e que inibem o desenvolvimento e a alocação funcional 
de uma população ativa saudável, educada e capacitada. O Índice contém quatro pilares:  
 

 O pilar da Educação analisa a situação do ensino em termos de acesso, qualidade e eficiência nos 
níveis primário, secundário e terciário, em todas as faixas etárias.   



 O pilar de Saúde e Bem-estar avalia o bem-estar físico e psicológico, desde a infância até a idade 
adulta.  

 O pilar da Força de Trabalho e Emprego  a oferta e a demanda do mercado de trabalho em termos 
de experiência, talento, formação e competências da população ativa de um país.   

 O pilar do Ambiente e Estruturas analisa o enquadramento jurídico, a infraestrutura e outros fatores 
que estimulam o retorno do investimento em capital humano.  

 
O Índice é composto por 51 variáveis. As pontuações do Índice, indicadas como pontuações Z, podem ser 

interpretadas como a distância em relação à média de todos os países da amostra. Uma pontuação alta 

positiva significa um bom desempenho; uma pontuação alta negativa aponta para desempenhos fracos e 

uma pontuação próxima de zero, positiva ou negativa, aponta para um desempenho médio. Cerca de 

metade das variáveis provêm de dados públicos de organizações internacionais, como a Organização 

Internacional do Trabalho, a UNESCO, o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento e a 

Organização Mundial da Saúde, e a outra metade provem da Pesquisa de Opinião Executiva anual do 

Fórum e de outras fontes de pesquisa. 
 
O relatório é elaborado em colaboração com equipes do Fórum Econômico Mundial, da Mercer Consulting e 
da Universidade de Harvard, em consulta a um amplo leque de representantes do mundo universitário, 
empresarial, governamental e da sociedade civil. 
 
Leia o Relatório sobre o Capital Humano 2013-14: http://wef.ch/hci13full  
Siga o Fórum no Twitter: http://wef.ch/twitter 
Curta o Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook 
Leia o  blog do Fórum: http://wef.ch/blog 
Assine os Comunicados de Imprensa do Fórum:  http://wef.ch/news  
 
 
 
O World Economic Forum  é uma organização internacional independente empenhada na melhoria da situação mundial através do 
envolvimento de agentes economicos, políticos, académicos e outros líderes da sociedade , na formação das agendas global, regional 
e da indústria.  
 
Constituído como fundação sem fins lucrativos em 1971 com sede em Genebra, na Suíça, o Forum não se vincula a nenhum interesse 

político, partidário ou nacional (www.weforum.org). 
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