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1. Introdução (Objetivos/Metodologia): O presente artigo tem como objetivo principal realizar 

uma análise sobre a economia mundial, usando os principais indicadores demográficos, 

econômicos e sociais dos 32 países participantes da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. 

Os países dos oito Grupos da Copa do Mundo foram comparados segundo os principais 

indicadores do Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005, elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Foram considerados indicadores sobre o PIB, 

a População Total, o PIB per capita, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a Expectativa 

de Vida ao Nascer e a Taxa de Mortalidade Infantil, referentes ao ano de 2003.  

2. Resultados: Para o total de países pesquisados, apenas 11 países estão classificados com 

alta renda per capita (mais de US$ 18.000), somando uma população total de 774,3 milhões de 

habitantes contra 678,2 milhões de habitantes nos 17 países de média renda per capita (entre 

US$ 1.000 a US$ 18.000) e os 4 países de baixa renda per capita (menos de US$ 1.000). 

Também foi observado que as nações de média e baixa renda per capita têm média de 45,2 

anos na Expectativa de Vida contra os 79,5 anos nas nações de alta renda per capita. Em 

termos relativos, os dados da Tabela da Copa da Economia Mundial mostram que a população 

das 11 nações de maior renda per capita representava 53,3% da população total, desfrutando 

de 89,7% do PIB dos 32 países. Em contraste, a população das 17 nações de média renda per 

capita e das 4 nações de baixa renda per capita representava 46,7% da população total, 

produzindo apenas 10,3% do PIB global dos países da copa. 3. Conclusão: No contexto de 

uma economia mais competitiva e globalizada, entende-se que os investimentos em educação 

são de grande relevância para promover o desenvolvimento econômico sustentável a partir do 

seu potencial transformador da economia mundial. 
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