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Governo critica o uso de indicadores desatualizados
Bruno Peres e Eduardo Campos
De Brasília

O governo brasileiro contestou
a metodologia de cálculo para de-
finição do Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), pelo qual o
Brasil se manteve estável na 85a

posição do ranking em 2012. O
principal questionamento refere-
se à jornada escolar e aos anos de
escolaridade. Para o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, a
atualização de dados defasados
poderia levar a um avanço de pelo
menos 20 posições no ranking.

Apesar da ressalva, o ministro

considera o relatório qualitativo
“bastante justo com o esforço que
o Brasil vem fazendo”. Para a mi-
nistra do Desenvolvimento Social,
Tereza Campello, os dados estão
“desatualizados” e são “injustos”.
Segundo ela, “os indicadores con-
tinuam parados no mesmo lugar”.

Para o governo, o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud) desconsidera a ma-
trícula de 4,6 milhões de crianças.
“Você tem uma projeção dos anos
de escolaridade totalmente distor-
c i d a”, reclamou Mercadante. Uma
das principais críticas feitas pelo
governo brasileiro é o uso de da-

dos desatualizados, no caso do
Brasil, e dados atualizados para
outros países, o que distorce a po-
sição real do país no ranking. O
Brasil está estacionado na 85a co -
locação desde 2007, embora o IDH
do país tenha subido de 0,71 na-
quele ano para 0,73 em 2012.

Para permitir a montagem de
um ranking mundial, a ONU lan-
ça mão de dados comuns a todos
os países, o que gera algumas dis-
torções. No caso do Brasil, a defa-
sagem pode ser explicada, em
parte, porque as Nações Unidas
utilizam uma base de dados for-
necida por suas agências com da-

dos mais antigos que os já divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Por causa disso, a ONU calcu-
lou um “n o v o” IDH do Brasil,
considerando dados do IBGE so-
bre expectativa de vida e anos de
escolaridade da população adul-
ta. Foi feita uma nova estimativa
de anos de estudo e atualizada a
renda média. Com esses parâme-
tros, o IDH do país em 2012 seria
mais alto — 0,754 —, pontuação
que deixaria o país na 69a posi -
ção, empatado com o Cazaquis-
tão e à frente da Albânia.

Daniela Gomes Pinto, analista

de desenvolvimento do Pnud, ex-
plica, porém, que o número não
pode servir de comparação den-
tro ranking, porque o exercício
não foi feito para os outros paí-
ses. Ela também disse que a ONU
sofre críticas de governos no
mundo todo, mas comenta que
vale a pena esse desafio de tentar
convergir dados de uma base
mundial para poder montar um
quadro global e comparativo do
desenvolvimento humano.

Segundo a analista, quanto
mais elevado o IDH, mais custosa a
mudança de posição. O Brasil está
no grupo de “elevado desenvolvi-

mento humano”, o segundo me-
lhor da escala. No ranking, a ex-
pectativa de vida do brasileiro es-
tava em 73,8 anos, a previsão de
anos de escolaridade em 14,2 anos,
os anos de educação da população
adulta em 7,2 anos e a renda per
capita em US$ 10.152.

Os mesmos parâmetros sofrem
mudanças, quando calculados
com base em dados recentes do
IBGE . A expectativa de vida sobe
para 74,1 anos, o total de anos de
educação da população adulta
avança para 7,4 anos, s previsão de
anos na escola sobe para 15,7 anos
e a renda vai a US$ 11,547.

Brasil e os Brics no IDH
País só fica atrás da Rússia em indicador da ONU

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD-ONU)
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A “Ascensão do Sul-Progresso
num Mundo Diversificado” é o
tema do último Relatório de De-
senvolvimento Humano (RDH)
elaborado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud), divulgado on-
tem. A principal mensagem do
documento, que mede o Índice
de Desenvolvimento Humano
(IDH) de 187 países, é o visível
rebalanceamento de poder da
economia mundial, conforme
países em desenvolvimento as-
sumem a dianteira em termos
de ritmo de crescimento econô-
mico. Tão importante quanto is-
so, a Organização das Nações
Unidas (ONU) avalia que esse
avanço também se traduz em
melhora das condições de vida
da população.

Para a ONU, a ascensão dos
mergentes ocorre em uma veloci-
dade e escala sem precedentes.
“Nunca, na história, as condições
de vida e as perspectivas de futuro
de tantos indivíduos mudaram
de forma tão considerável e tão
r a p i d a m e n t e”, diz o relatório.

Como exemplo desse cresci-
mento espetacular, o documento
lembra que China e Índia dupli-
caram o seu Produto Interno Bru-
to (PIB) per capita em menos de
20 anos. Isso representa um rit-
mo duas vezes mais rápido do
que o verificado durante a Revo-
lução Industrial na Europa e na
América do Norte. Além disso, a
atividade econômica combinada
das três principais economias
emergentes — China, Índia e Bra-
sil — ultrapassará o PIB agregado
de Estados Unidos, Alemanha,
Reino Unido, França, Itália e Ca-
nadá até 2020, projeta o RDH.

A revolução começa em grande
parte nos anos 1990, conforme os
Estados começam a atuar de for-
ma mais ativa no desenvolvimen-
to. Segundo a analista de desen-
volvimento do Pnud, Daniela Go-
mes Pinto, o modelo “desenvolvi -
m e n t i s t a” difere daquele dos
anos 1960 e 1970, pois busca o
crescimento das “capacidades da
s o c i e d a d e”, se apropria da explo-
ração do comércio internacional
e aposta na implementação de
políticas sociais inovadoras.

O presidente do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Marcelo Neri, chama
atenção para o caso dos Brics
(Brasil, Rússia, Índia e China).

“Se houve erro nas projeções
foi subestimar o maior cresci-
mento dos Brics” desde que o
termo foi cunhado no começo
dos anos 2000.

Segundo Neri, além desse de-
senvolvimento humano e econô-
mico, há o reconhecimento dos
programas sociais desses países,
que viraram produtos de expor-
tação, como o Bolsa Família.

Daniela aponta que o Brasil é
uma das referências desse mo-
delo de desenvolvimento, com
destaque, justamente, para suas
políticas de transferência de
renda condicionada e investi-
mentos em educação.

De acordo com o presidente do
Ipea, as coisas mudaram nesse
sentido. Antes, as políticas imple-
mentadas eram as forjadas no
Norte. Agora é o Sul que está
mandando as políticas, conforme
o Norte enfrenta um período de
forte crise e aumento da desigual-
dade. “A exportação de políticas é
o marco desse período”, diz.

A ONU aponta que este fenô-
meno vai além dos Brics. O levan-
tamento da organização mostra
que mais de 40 países em desen-
volvimento registraram ao longo
das últimas décadas progressos
mais significativos em matéria
de desenvolvimento humano do
que se poderia prever.

No IDH, que considera expec-
tativa de vida, educação e renda,
os países com baixo índice de de-
senvolvimento apresentaram ta-
xa média anual de crescimento
de IDH de 1,62% entre 2000 e
2012. Enquanto o avanço entre
aqueles considerados muito de-
senvolvidos foi de 0,36% no mes-
mo período, e a média mundial
mostrou taxa de 0,68%.

O documento lembra que há
correlação entre abertura comer-
cial e progresso humano. Entre
1980 e 2010, por exemplo, esses
países quase dobraram sua parti-
cipação no comércio mundial,
passando de 25% para 47%. E o
comércio Sul-Sul foi o principal
motor do avanço ao sair de me-
nos de 10% do total mundial para
mais de 25% em 30 anos.

Um grande desafio que se apre-

senta aos países meridionais é a
obtenção de representatividade
política equivalente a seu novo pe-
so dentro do reequilíbrio global
sugerido pela ONU no RDH. As ins-
tituições mundiais ainda não con-
seguiram acompanhar essa mu-
dança. A China, segunda maior
economia mundial e detentora
das maiores reservas cambiais do
mundo, possui apenas uma cota
de 3,3% no Banco Mundial (Bird),
menos do que os 4,3% da França.
Enquanto a Índia, que em breve ul-

trapassará a China como o país
mais populoso do mundo, não de-
tém assento permanente no Con-
selho de Segurança da ONU.

O coordenador-residente do
Sistema ONU no Brasil, Jorge
Chediek, explicou que para o
Brasil e outros países ganharem
espaço no xadrez do poder glo-
bal outros têm de ceder. “Mas es-
tá ficando óbvio que as institui-
ções globais têm de mudar para
reconhecer essa liderança do
Sul”, concluiu Chediek. (EC)

Políticas públicas Brasil é apenas
85 o no ranking do IDH de 2012

País estaciona
em índice de
qualidade
vida da ONU

RUY BARON/VALOR

Flavio Comin: países vizinhos têm resultados melhores em educação e saúde

Mapa do desenvolvimento humano no Brasil
Formado por educação, renda e saúde, IDH do país ficou em 85º no ranking mundial

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD-ONU)
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De Brasília e São Paulo

Por meio de complexas fór-
mulas e teorias matemáticas,
que combinam estatísticas de
educação, expectativa de vida e
renda per capita de 187 países, a
Organização das Nações Unidas
(ONU) busca, desde 1990, medir
os avanços econômicos e sociais
do mundo por meio de um ran-
king, conhecido como Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH). Na tabela de 2012, divul-
gada ontem em Brasília, o Brasil
aparece na 85a posição, com no-
ta 0,730, espremido atrás de
Omã (0,731) e um pouco à fren-
te da Armênia (0,729).

O resultado mostra que o Bra-
sil estacionou no conceito de de-
senvolvimento da ONU — quan -
to mais próximo de 1, melhor a
classificação do país . Apesar de
não ter apresentado mudança
na passagem de 2011 para 2012,
o Brasil ficou enquadrado no pa-
drão “elevado desenvolvimento
h u m a n o”, mas bastante distante
do conceito “muito elevado” da
Noruega (1o lugar, com 0,955) e
também longe de países vizi-
nhos, como Chile, Argentina e
Uruguai, respectivamente nas
40 a, 45a e 51a posições na classi-
ficação do IDH. O país também
ficou abaixo da média da região
da América Latina e Caribe, cujo
IDH ficou em 0,741.

Embora o governo brasileiro
conteste a metodologia estatísti-
ca da ONU, o resultado do país

pode estar associado a uma dimi-
nuição do ritmo no avanço so-
cioeconômico, principalmente
nos últimos três anos.

De acordo com o Relatório de
Desenvolvimento Humano
(RDH), onde consta o IDH 2012,
elaborado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud), de 2010 a 2012,
tanto o total de anos esperados
de estudo como a média de anos
de escolaridade ficaram estag-
nados em 14,2 e 7,2 respectiva-
mente. O ítem expectativa de vi-
da teve ligeira variação, de 73,1
para 73,8, e a renda per capita
subiu apenas 2,4% no período,
de US$ 9.911 para US$ 10.152.

Nos anos anteriores, o desem-
penho do país nesses indicado-
res cresceu de forma mais inten-
sa. De 1995 a 2005, por exemplo,
o IDH brasileiro cresceu de
0,633 a 0,699. Desde 1990, o país
subiu 24% no IDH, se posicio-
nando entre os 15 países que
mais conseguiram reduzir o dé-
ficit no índice.

Para Flavio Comin, economista
e ex-coordenador do Pnud no
Brasil, professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e da Universidade de
Cambridge, na Inglaterra, o Bra-
sil chegou a um estágio dentro
do indicador em que o ritmo dos
avanços naturalmente diminui.
“O problema é que países à nossa
frente, que deveriam estar num
ritmo naturalmente mais lento
de desenvolvimento, como Uru-
guai, Argentina e Chile, avançam
mais rápido do que a gente.”

Comin destaca que a maioria
dos países da América Latina e Ca-
ribe tem melhores resultados em
educação e saúde, o que acaba dei-
xando o Brasil para trás. “O Brasil
teve taxa de crescimento anual de
1,26% de 1990 a 2000 e de 0,73% de
2000 a 2012. Nossa desaceleração
pode ser normal, mas é uma desa-
celeração três vezes maior que a
dos nossos vizinhos. Deveria ocor-

rer o oposto”, diz o especialista.
As principais políticas sociais

brasileiras se concentram no
conceito da renda, diz o econo-
mista, lembrando da remunera-
ção do Bolsa Família e do plano
Brasil sem Miséria. Comin suge-
re políticas governamentais
mais incisivas em saúde e educa-
ção. “A taxa de abandono do en-
sino primário no Brasil é de

24,3 %, no Chile é de 3%, na Ar-
gentina, de 5%. A educação me-
lhorou, mas esses números não
ajudam no IDH.”

Denise Cavallini Cyrillo, pro-
fessora da Faculdade de Econo-
mia e Administração da Univer-
sidade de São Paulo (FEA-USP),
aponta que o Brasil está longe
de alcançar a expectativa de vida
dos países europeus, de aproxi-
madamente 80 anos. Isso ocorre,
segundo Denise, “pelos proble-
mas de acesso a serviços de saú-
de de qualidade, e pelo avanço
das doenças crônicas não trans-
missíveis, que se agravam pela
falta de educação nutricional e
agressividade da propaganda de
muitos alimentos industrializa-
dos pouco saudáveis”.

Segundo o presidente do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), Marcelo Neri, os dados
referentes à educação que contam
na base da ONU apresentam defa-
sagem. A média de anos de estudo
é de 7,4 anos e não de 7,2 anos, co-
mo mostram os dados. Sobre a ex-
pectativa de vida, ele nota que a ta-
xa de progresso do Brasil está em
linha com a do resto do mundo.

O ponto mais complicado é o
do cálculo da renda. O IDH leva
em conta o PIB per capita, mas al-
guns autores sugerem o uso de
pesquisas domiciliares, pois elas
captam melhor o crescimento do
padrão de vida e também traçam

um melhor retrato da desigual-
dade. “O que acontece no Brasil é
que o PIB cresce em um ritmo me-
nor do que o da renda”, disse.

Além do IDH de 2012, a ONU di-
vulga de forma experimental ou-
tros dois índices no seu relatório
desde ano, o Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) e o Índice
de Desigualdade de Gênero (IDG).
O primeiro parte dos dados nacio-
nais relativos à saúde reprodutiva,
capacitação das mulheres e sua
participação no mercado.

Holanda, Suécia e Dinamarca li-
deram o IDG, com a menor desi-
gualdade de gênero. As regiões
que registram a maior desigualda-
de de gênero medida pelo IDG são
a África subsaariana, o Sul da Ásia
do Sul e os países árabes. O Brasil
apresenta um IDG de 0,447, o que
coloca o país na 85a colocação, en-
tre 142 países avaliados.

Já o IMP tem uma composição
de variáveis múltiplas sobre as ca-
rências da população em saúde,
educação e renda. Todos esses in-
dicadores, no entanto, têm de
partir de uma mesma pesquisa.
As diferentes variáveis ganham
pesos e um indicador é calculado,
depois é aplicada uma taxa de
corte que separa os pobres dos
não pobres. Nos 104 países anali-
sados pela ótica do IPM, estima-se
que cerca de 1,56 bilhão de pes-
soas vivam em situação de pobre-
za multidimensional.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




