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RESUMO 

 

CUNHA, Telma Gonçalves. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO 
BRASIL. São Paulo, 2014. 150 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Programa de Estudos em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 

 

Nos diversos caminhos que podem ser utilizados para promover o desenvolvimento 
do país normalmente aparecem os temas básicos de educação e saúde como 
prioridades no planejamento estratégico, o que seria natural pensando em modelos 
como a pirâmide de necessidades/motivações de Maslow. No Brasil, como país em 
desenvolvimento, ainda aparecem mazelas nessa direção bem como em outros 
setores de infraestrutura básica conforme mostram uma série de indicadores. Neste 
contexto, o objetivo primordial da presente pesquisa é procurar dentre os diferentes 
indicadores sobre desenvolvimento social no Brasil, quais seriam os mais relevantes 
ao nível regional e local para analisar o país. Para essa finalidade no trabalho foram 
realizadas analises estatísticas utilizando a plataforma Atlas Brasil 2013, 
disponibilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e contendo informações sobre os 5565 municípios e o Distrito Federal. As questões 
levantadas foram (i) qual são as relações existentes entre os indicadores dentro de 
cada uma das setes dimensões utilizadas no Atlas, com o intuito de diminuir a 
dimensionalidade dos dados (ii) quais são os mais significativos para detectar os 
diferencias entre as cinco regiões do pais e (iii) ao nível mais local, quais desses 
indicadores seriam mais críticos para detectar diferencias entre os estados, que 
poderiam servir para planejamento e monitoramento estadual. Dentre os resultados 
de indicadores críticos encontrados se observam: (1) a relevância da população que 
ainda se encontra abaixo do nível de extrema pobreza, (2) a importância da alta taxa 
de analfabetismo de adultos e (3) o ínfimo porcentual da renda apropriada pelos 
20% mais pobres, como os indicadores mais importantes na distinção entre regiões 
e estados do Brasil. 

Palavras-chave: desenvolvimento social, indicadores sintéticos e analíticos, gestão 
pública. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

CUNHA, Telma Gonçalves. INDICATORS OF SOCIAL DEVELOPMENT IN BRAZIL 
São Paulo, 2014. 150 p. Master Degree Dissertation (Business Administration) – 
Post Graduate Stidies in Business Administration, Catholic University of São Paulo 
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 

 

In many ways that can be used to promote country’s development usually appears 

basic themes such as education and health as priorities in the strategic plan, which 

would be natural considering models like the pyramid of needs / motivations of 

Maslow. In Brazil, as developing country, still appears illness in that direction as well 

as in other sectors of basic infrastructure as shown by a series of indicators. In this 

context, the primary objective of this research is to search among different social 

development indicators in Brazil, which would be the most relevant at regional and 

local level to examine the country. For this purpose statistics analysis were 

performed by using platform of 2013 Atlas Brazil provided by the United Nations 

Program for Development (UNDP) which contains information about the 5565 

Municipalities and the Federal District. The issues raised were (i) which are the 

relationships between the indicators within each seven dimensions used in Atlas, in 

order to reduce the dimensionality of data (ii) which are the most significant to detect 

differences among the five regions of the country and (iii) at the local level, which of 

these indicators would be most critical to detect differences between the states, 

which could be used for planning and monitoring state. Among the results found 

critical indicators are observed: (1) the relevance of the population is still below the 

level of extreme poverty, (2) the importance of the high illiteracy rate of adults and (3) 

the lowest percentage of income earned by 20 % of the poorest as the most 

important indicators in distinguishing between regions and states of Brazil. 

 

Keywords: social development, analytic and synthetic indicators, public 

management. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo desenvolvimento social e a forma de antecipar, influenciar e 

monitorar o processo representam uma evolução. 

No Brasil, como em outros países, o acompanhamento do processo já está 

acontecendo através de indicadores tais como o Produto Interno Bruto (PIB), o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o Índice de GINI, do Índice 

de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) e pelas informações 

divulgadas nos censos e na Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD). Inclusive 

já existe o consenso de que avaliar o desenvolvimento social exige muito mais 

informações que apenas analisar medidas tradicionais como o PIB per capita que 

não refletem necessariamente a evolução do bem-estar da sociedade como um 

todo. 

Segundo o economista Amartya Sen (2000) o desenvolvimento social é 

resultado de liberdades instrumentais para o ser humano fazer escolhas que lhe 

propiciem bem-estar. 

Mas como medir e acompanhar a evolução do bem-estar, compreender onde 

e quais problemas afligem cada país, cada cidade, cada habitante e definir ações 

locais e globais que possam transformar o atual cenário? 

Indicadores são um caminho utilizado para este acompanhamento e definição 

de planos estratégicos, mas há muita discussão sobre relevância, metodologia e 

grau de comparação dos resultados. A utilização de indicadores é uma maneira 

intuitiva de monitorar complexos sistemas, que a sociedade considera importantes e 

precisa controlar.” (Meadows apud Bellen, 2006).  

No Brasil recentes avanços foram alcançados, hoje há cada vez mais 

disponível na rede e aberto ao acesso de todo cidadão diferentes índices sintéticos e 

sistemas de indicadores. Entre os mais utilizados estão os desenvolvidos pelos 

organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Banco Mundial (BM), Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e ao 
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nível nacional os disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Federação das Indústrias 

do Rio de Janeiro (FIRJAN), Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) em São Paulo e os da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Em 2013 o Atlas Brasil, desenvolvido pelo PNUD, IPEA e Fundação João 

Pinheiro, supriu a necessidade de dados municipais em diferentes dimensões, 

solucionando a lacuna, citada por Veiga (2009) da decorrente insuficiência do 

sistema estatístico nacional em disponibilizar informações para a escala municipal 

sobre a totalidade dos temas envolvidos. 

Na plataforma Atlas Brasil 2013 é possível consultar e comparar indicadores 

divididos em oito dimensões: desenvolvimento humano, demografia, educação, 

trabalho, renda, habitação, vulnerabilidade e população. 

Esforçar-se para compreender a complexa relação entre desenvolvimento 

social e progresso econômico é a alavanca que tem levado a criação e análises 

destes diferentes indicadores. 

O relatório lançado pelo grupo financeiro Credit Suisse (Credit Suisse Wealth 

Report 2013) que faz um mapeamento sobre a distribuição da riqueza e da pobreza 

no mundo atual concluiu que o PIB mundial atingiu a maior marca de sua história no 

período de 2012-2013. Toda a riqueza produzida pelos países somou US$ 241 

trilhões. 

Progresso econômico infinito, mas o mesmo relatório adverte que a 

concentração de renda tem aumentado e os 10% mais ricos detêm 86% dessa 

riqueza, e que apenas 0,7% da população mundial detêm 41% do total. 

O mundo gera riqueza em meio ao crescimento da desigualdade, mas se 

desenvolvimento social acontece a partir da liberdade do ser humano para fazer 

escolhas (Sen, 2000); e isso implica qualidade da moradia, acesso à educação, 

oportunidades de trabalho, independentemente   da nacionalidade, da cor ou do 

sexo, em um mundo desigual estas liberdades não existem para uma grande parcela 

da população. Na verdade a base da pirâmide de Prahalad (2006), permanece 

lutando pelas necessidades humanas primarias ou fisiológicas da base da pirâmide 

de Maslow (1943). 
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A relevância em ampliar o entendimento sobre desenvolvimento social é 

entender o que faz as sociedades avançarem e analisar os indicadores e sua 

significância é abrir a possibilidade de identificar quais e onde estão as áreas 

prioritárias onde o país precisa avançar mais. 

Um segundo argumento está em compreender onde encontram-se os 

gargalos que geram os entraves que fazem o país ser ainda considerado um 

“gigante adormecido”, “um país do futuro”. 

E um terceiro argumento justifica-se em entender os prejuízos desumanos da 

exclusão e da desigualdade, que tira oportunidades, dificulta o acesso à educação 

de qualidade e divide a economia entre a formalidade e a informalidade. 

É neste sentido que o objetivo desta pesquisa é procurar dentre os diferentes 

indicadores sobre desenvolvimento social no Brasil, quais seriam os mais relevantes 

ao nível regional e local para analisar o país e contribuir assim com um 

planejamento estratégico socialmente mais justo e solidário.  

A pesquisa se caracteriza como um estudo descritivo, de natureza 

quantitativa, pois tem como objetivo primeiro descrever determinada população e 

seu contexto de vida bem como os fenômenos relacionados a ela, e as relações 

entre as variáveis que identificam seu perfil (Gil, 2010). 

Para atingir o objetivo proposto este trabalho consta de: 

Uma Introdução que apresenta a relevância do tema em questão, os objetivos 

do trabalho, a metodologia e breve relato sobre os indicadores selecionados para 

análise. 

Um resumo histórico e forma de cálculo dos indicadores Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA) e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e também 

analisa a posição do Brasil em relação à última edição de cada um dos indicadores. 

Uma análise da posição do Brasil frente a atual conjuntura, demonstrada 

através de diferentes indicadores, tais como Índice GINI, IDHM, IDEB entre outros. 

Uma análise estatística dos indicadores que formam o Atlas Brasil 2013, 

mostrando a relação entre eles e a importância de cada um no entendimento das 

condições do país. 



21 
 

            Finalmente nas considerações finais são apresentados os resultados das 

análises com as conclusões alcançadas por esta pesquisa, suas limitações e 

sugestões de futuros estudos que complementem o tema. 

Além das referências e os anexos, onde constam informações importantes 

utilizadas na pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Indicadores como balizadores de políticas públicas começaram a ser mais 

fortemente utilizados a partir da década de 1970. Na descrição de Abrucio (1997) a 

primeira crise do petróleo, em 1973, e a segunda em 1979, trouxeram a necessidade 

da mudança do olhar econômico dos governos que desde o fim da segunda guerra 

estavam preocupados em gerar empregos e controlar setores considerados 

estratégicos para o bem-estar financeiro e social das nações, como comunicações e 

energia. 

 Com a recessão provocada pela crise do petróleo, o volume de receita 

disponível, também para o estado, diminuiu levando a necessidade de redução das 

despesas. Para efetivar estas reduções, padrões gerenciais foram introduzidos na 

administração pública em diversos países.  

Governos nos anos 1980, como o de Margareth Thatcher (Inglaterra) e 

Ronald Reagan (EUA), passaram a trabalhar sob a ótica privada, com foco na 

necessidade de cortar custos, passando a utilizar técnicas de gestão privada para 

enfrentar a necessidade de mudanças. A burocracia estatal, que segundo Weber 

(apud Faria, Meneghetti, 2011) é uma relação hierárquica que define postos e níveis 

de autoridades, além de um sistema de mando e subordinação com gerência das 

atividades e tarefas delegadas por autoridade, passou a ser confrontada pela 

eficiência da gestão privada.  

A gestão pública desenvolveu-se nesta nova visão e passou a incorporar os 

conceitos de flexibilidade, qualidade de serviços e a priorizar as necessidades do 

consumidor (Abrucio,1997). Para acompanhar este desenvolvimento, diversas 

organizações passaram a calcular e publicar indicadores, com o objetivo de avaliar 

e/ou monitorar atividades da administração pública, projetos ou ações específicas.  

Indicador é um recurso metodológico, que é utilizado para retratar um aspecto 

da realidade, um retrato momentâneo. Sua construção deve buscar relevância, 

validade e confiabilidade e podem ser classificados por diferentes focos, como: (1) 

por sua temática social (educação, saúde, habitação, renda, meio ambiente, etc), (2) 

pela forma de coleta da informação (quantitativo e qualitativo), (3) pelas regras a que 

estão submetidos (descritivos ou normativos), (4) pela complexidade metodológica 
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na construção (simples ou compostos), (5) pela natureza do ente indicado (insumo, 

produto ou processo), (6) pelo intervalo de tempo refletido (estoque ou 

performance), (7) pelo critério de avaliação (eficiência, eficácia, efetividade) ou (8) 

pela forma da medida (relativo ou absoluto) (Jannuzzi, 2009). 

 Entre os principais problemas na utilização de indicadores, o autor cita: a 

descontinuidade de pesquisas, a falta de aprofundamento das informações, a 

irregularidade na divulgação dos resultados pesquisados, a qualidade da 

informação, a cobertura territorial e a desagregabilidade espacial das pesquisas. 

Mas independente destas questões, são essenciais para quantificar os resultados 

também de políticas públicas. 

 Os indicadores de desenvolvimento social 

 Até a década de 1990, o PIB foi o indicador mais utilizado para medir 

desenvolvimento. O indicador PIB, instituído como medida universal de riqueza em 

1948 foi “criado” pelo economista britânico Richard Stone na década de 1940, 

durante a depressão e a segunda guerra, com o objetivo de mostrar o crescimento 

dos diversos setores econômicos e indicar as melhores oportunidades para 

investimentos privados e públicos. 

É um indicador para monitorar e medir, mês a mês, a produção da indústria, 

da agropecuária e do setor de serviços, o consumo das famílias, os gastos do 

governo, os investimentos das empresas e a balança comercial. O cálculo considera 

o desempenho de 56 atividades econômicas e a produção de 110 mercadorias e 

serviços. O PIB é fundamentado em produção e consumo, na época economias só 

poderiam ser consideradas sólidas se a produção e o consumo fossem elevados. 

Mas as transformações mundiais nos colocam em um cenário diferente da 

década de 1940/1950 e novos desafios trouxeram a exigência de indicadores mais 

amplos para medirmos o desenvolvimento humano e o bem-estar. 

Uma grande mudança de foco ocorreu em 1990, com as ideias apresentadas 

pelo economista Amartya Sen e a apresentação do IDH.   

Na linha de discussões sobre as limitações do PIB como indicador de 

desenvolvimento, em 2008, a pedido do presidente francês Nicolas Sarkozy, os 

pesquisadores Amartya Sen, Joseph Stiglitz e Jean Paul Fitoussi formaram uma 

comissão para identificar os problemas associados a sua mensuração e quais 
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informações adicionais seriam necessárias para a construção de indicadores mais 

relevantes de progresso social, o resultado foi publicado no relatório Report by the 

Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 

em 2009. Com doze recomendações divididas em três tópicos: aperfeiçoamento do 

PIB, a multidimensão do conceito de bem-estar e a necessidade de indicadores que 

contemplem a amplitude do tema e a importância de avaliar a sustentabilidade. 

Também em 2009 a pesquisadora Anne Louette organizou o Compêndio de 

Indicadores de Sustentabilidade de Nações que relaciona e detalha diversos 

indicadores de desenvolvimento social, no mundo e no Brasil. 

É nesta ótica que diferentes bases de indicadores foram desenvolvidas desde 

então, principalmente por organismos internacionais, como órgãos das Nações 

Unidas, Banco Mundial e órgãos governamentais de diferentes países. 

A partir de indicadores internacionais, esta pesquisa analisou a posição do 

Brasil, utilizando três índices de desenvolvimento social: Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), 

específico para qualidade da educação e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), com objetivos definidos globalmente para oito diferentes dimensões. 

 

1.1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

O IDH foi desenvolvido em 1980 pelo paquistanês Mahbub ul Haq, com a 

colaboração do economista Amartya Sen. O IDH pretende ser uma medida geral e 

sintética do desenvolvimento humano em contra ponto ao PIB.   

Quantificar o desenvolvimento é essencial para a definição de políticas e 

ações, pois somente o desenvolvimento permite ao ser humano alargar suas 

escolhas e capacidades (Sen, 1990). 

O IDH engloba três dimensões, vida longa e saudável, acesso a 

conhecimento e padrão de vida. A ilustração 1 demonstra as variáveis e como o 

indicador é composto.  

.  
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Ilustração 1 – Indicadores que compõem o IDH 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – Technical Notes 

 

É importante observar que como o índice apresenta resultados baseados em 

dados coletados por organismos internacionais e podem ocorrer discrepâncias com 

estatísticas nacionais; também a comparação entre 2012 e anos anteriores precisa 

ser ajustada, pois houve mudança na metodologia de cálculo.   

Como indicador sintético o IDH apresenta limitações, pois como utiliza a 

média de valores da população, mascara as desigualdades. Diante dos limites, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão responsável 

pelo cálculo, tem colocado diversas alterações metodológicas nas edições anuais e 

também desenvolveu indicadores complementares para trabalhar a desigualdade. 

 

1.1.1 Os indicadores complementares de desenvolvimento humano 

Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado (IDHAD), Índice de 

Desigualdade de Gênero (IDG) e Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM) 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD) 

O IDH 2010 introduziu o IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD), que leva em 

consideração a desigualdade em todas as três dimensões do IDH “descontando” o 

valor médio de cada dimensão de acordo com seu nível de desigualdade.  

Com a introdução do IDHAD, o IDH tradicional pode ser visto como um índice 

de desenvolvimento humano “potencial” e o IDHAD como um índice do 

desenvolvimento humano “real”. A “perda” no desenvolvimento humano potencial 

devido à desigualdade é dada pela diferença entre o IDH e o IDHAD e pode ser 

expressa por um percentual.  
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Segundo o Human Development Report 2013 – Technical Notes, o IDHAD 

considera a desigualdade em cada uma das três dimensões e a “desconta” do valor 

médio de cada uma, no limite o IDHAD assume valores iguais aos do IDH se um 

país for completamente igualitário. A ilustração 2 esquematiza o cálculo do IDHAD, 

que ocorre em três etapas: A primeira etapa é a da medição da desigualdade 

(introduzida por Atkinson, 1970), na segunda ajusta-se cada dimensão com a 

desigualdade e na terceira, como o IDH, o IDHAD é a média geométrica dos três 

índices de dimensão previamente ajustados (sensíveis à desigualdade). 

 

Ilustração 2 – Esquema de cálculo do IDHAD 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – Technical Notes 

 

Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) 

O Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) reflete desigualdades com base 

no gênero em três dimensões – saúde reprodutiva, autonomia e atividade 

econômica, quanto maior o valor do IDG, maior é a discriminação.  

A saúde reprodutiva é medida pelas taxas de mortalidade materna e de 

fertilidade entre as adolescentes; a autonomia é medida pela proporção de assentos 

parlamentares ocupados por cada gênero e a obtenção de educação secundária ou 

superior por cada gênero; e a atividade econômica é medida pela taxa de 

participação no mercado de trabalho para cada gênero.  

O IDG mostra a perda no desenvolvimento humano devido à desigualdade 

entre as conquistas femininas e masculinas nas três dimensões, a ilustração 3 

representa o cálculo do IDG. 
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Ilustração 3 – Esquema de cálculo do IDG 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – Technical Notes 

 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

O IDH 2010 introduziu o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que 

identifica privações múltiplas em educação, saúde e padrão de vida nos mesmos 

domicílios. As dimensões de educação e saúde se baseiam em dois indicadores 

cada, enquanto a dimensão do padrão de vida se baseia em seis indicadores. Todos 

os indicadores necessários para elaborar o IPM para um domicílio são obtidos pela 

mesma pesquisa domiciliar.  

Os indicadores são ponderados e os níveis de privação são computados para 

cada domicílio na pesquisa. Um corte de 33,3%, que equivale a um terço dos 

indicadores ponderados, é usado para distinguir entre os pobres e os não pobres. 

Se o nível de privação domiciliar for 33,3% ou maior, esse domicílio (e todos nele) é 

multidimensionalmente pobre. Os domicílios com um nível de privação maior ou 

igual a 20%, mas menor que 33,3%, são vulneráveis ou estão em risco de se 

tornarem multidimensionalmente pobres.  

O IPM é um indicador complementar de acompanhamento do 

desenvolvimento humano e tem como objetivo acompanhar a pobreza que vai além 

da pobreza de renda, medida pelo percentual da população que vive abaixo de PPP1 

US$1,25 por dia – paridade de poder de compra em relação ao mercado 

americano). A ilustração 4 descreve a forma de cálculo do IPM. 

 O IDG e o IPM continuam a ser índices experimentais. 

 

 

 

                                                           
1 PPP - Purchasing Power Parity 
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Ilustração 4 - Esquema de cálculo do IPM 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – Technical Notes 

 

A desigualdade é um componente essencial nas análises de indicadores, pois 

ela retira do desenvolvimento a equidade. O Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH) 2013 coloca: 

“Uma componente essencial do desenvolvimento humano é a equidade. 

Toda a pessoa tem o direito a viver uma vida plena de acordo com seus 

próprios valores e aspirações. Ninguém deve ser condenado a uma vida 

curta ou ser miserável, por ter nascido na classe ou no país ‘errados’, no 

grupo étnico ou raça ‘errados’, ou com o gênero ‘errado’”. (RDH 2013. p.29) 

 Segundo análise técnica realizada para o RDH 2013, a desigualdade atrasa o 

desenvolvimento humano, e a ilustração 5 demonstra o resultado da análise de 

regressão utilizada com dados de 132 países.  

A desigualdade geral em termos de desenvolvimento humano, a desigualdade 

na esperança de vida e a desigualdade nos níveis de escolaridade mostraram uma 

correlação negativa altamente significativa (ao nível de 1%), enquanto a 

desigualdade no rendimento per capita não evidenciou qualquer correlação. O que 

coloca em evidencia a importância da equidade na educação e na saúde para o 

pleno desenvolvimento humano de uma nação. 
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Ilustração 5 – Perdas devida à desigualdade no IDH e seus componentes 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – UNDP 

No cálculo do IDHAD de 132 países, em 2012, no total, praticamente um 

quarto do valor do IDH, 23%, foi perdido devido à desigualdade. No Brasil o IDH de 

0,73 diminui para 0,53 no IDHAD. A ilustração 6 demonstra a perda devida à 

desigualdade nas dimensões e por região geográfica. A desigualdade em educação 

e saúde diminuiu em praticamente todas as regiões, o que não aconteceu com a 

desigualdade na distribuição de renda. 
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Ilustração 6 – Perda devido à desigualdade por dimensão do IDH 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – UNDP  

  

 1.1.2 A posição do Brasil nos indicadores  

 

Quando analisado o IDH do Brasil (tabela 1 – índices recalculados de acordo 

com a nova metodologia), verifica-se a evolução do país, com IDH de 0,73 o país 

pertence ao grupo de nações com desenvolvimento humano elevado2, está em 85º 

lugar entre 186 países.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O IDH divide os países em 4 categorias: (1) Desenvolvimento Humano muito elevado, (2) Desenvolvimento 
Humano elevado, (3) Desenvolvimento Humano médio e (4) Desenvolvimento Humano baixo. 
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Tabela 1 – IDH recalculado baseado na série histórica, novos componentes dos indicadores e nova 

metodologia 

Anos 
Expectativa de 

vida 
Expectativa de 
anos na escola 

Média de anos 
na escola da 
pop. adulta 

RNB per capita 
(2005 PPP$) 

IDH 

1980 62,5 9,9 2,6 7,317 0,522 

1985 64,4 11,1 3,2 6,756 0,557 

1990 66,3 12,2 3,8 6,978 0,590 

1995 68,3 13,3 4,6 7,608 0,633 

2000 70,1 14,2 5,6 7,688 0,669 

2005 71,6 14,2 6,6 8,270 0,699 

2010 73,1 14,2 7,2 9,911 0,726 

2011 73,5 14,2 7,2 10,086 0,728 

2012 73,8 14,2 7,2 10,152 0,730 

 

Fonte: Human Development Report 2013 – UNDP 

 

O gráfico 1 compara o IDH dos cinco países com valores mais elevados em 

cada faixa definida. O Brasil está incluso na faixa IDH elevado. 

 

Gráfico 1 - IDH dos países com melhor resultados por faixa e o Brasil

 

Fonte: Human Development Report 2013 – UNDP 
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Mas quando os índices de desigualdade são calculados, o país tem queda 

significativa, no IDHAD o valor do Brasil, em 2012, passa de 0,73 para 0,531 com 

perda de 23,1%. Decompondo a perda entre os índices o país apresentou perda 

devido à desigualdade de 14,4% em esperança de vida, 25,3% no índice educação 

e 39,7% em renda. 

 No IDG o valor do Brasil, em 2012, foi 0,447, a Noruega, país com o 

melhor IDH, teve IDG de 0,065 (quanto maior o valor do IDG, maior é a 

discriminação). 

Em relação ao IPM o Brasil teve índice de 0,011 (dados 2007), relacionando 

com outros países da América Latina como Colômbia (0,022, dados 2010), Peru 

(0,066, dados 2008), Argentina (0,011, dados 2005) verifica-se a grande 

desigualdade na região.  

No Brasil a metodologia do IDH global foi adaptada para calcular o IDH 

Municipal (IDHM) para os 5.565 municípios brasileiros, a partir de dados do Censo 

Demográfico de 2010. O PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro foram os 

responsáveis pela adaptação. 

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global – 

longevidade, educação e renda, mas houve adequação da metodologia global ao 

contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais que permitiram a 

comparabilidade entre os municípios brasileiros. 

A dimensão vida longa e saudável é medida pela expectativa de vida ao 

nascer, calculada por método indireto (número médio de anos que uma pessoa 

nascida em determinado município viveria a partir do nascimento, mantidos os 

mesmos padrões de mortalidade). A dimensão acesso a conhecimento é medido por 

meio de dois indicadores, escolaridade da população adulta (medida pelo percentual 

de pessoas de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental completo) – com 

peso 1 e o fluxo escolar da população jovem (média aritmética do percentual de 

crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola, do percentual de jovens de 11 a 13 

anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, do percentual de jovens de 

15 a 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de jovens de 18 a 

20 anos com ensino médio completo) - com peso 2. A média geométrica desses dois 

componentes resulta no IDHM Educação. E a dimensão padrão de vida é medida 

pela renda municipal per capita (renda média dos residentes de determinado 
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município, soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas 

que moram no município – inclusive crianças e pessoas sem registro de renda). 

Todos os dados são dos Censos Demográficos do IBGE. 

O gráfico 2 demonstra a evolução do IDHM nas últimas três décadas. Houve 

melhora nas três dimensões que compõem o IDHM (longevidade, educação e 

renda), sendo que o maior crescimento foi na dimensão educação, mas ainda a 

dimensão com o mais baixo IDHM. Enquanto nas dimensões renda e longevidade o 

país possui classificação alta e muito alta, respectivamente, na dimensão educação 

a classificação é média. 

A dimensão educação avançou em termos absolutos 0,358 pontos, passando 

de 0,279 para 0,637, o que representa um acréscimo de 128,3% entre 1991 e 2010 

(lembrando que o IDHM tem variação entre zero e um). 

Gráfico 2 – Evolução do IDHM no Brasil 

 

Fonte: PNUD Brasil (disponível em www.atlasbrasil.org.br/2013) 

 A evolução é inconteste, mas segundo Kerstenetzky (2011), se mantivermos 

o ritmo de redução de 2010, a pobreza e a pobreza extrema precisam ainda de anos 

para ser eliminadas e a desigualdade de renda atingiria o nível canadense 

(desigualdade moderada) em 20 anos; o nível chileno de universalização do ensino 

médio seria alcançado em três décadas, logo, a conclusão é que, a redução é ao 

mesmo tempo significativa e insuficiente.  
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  1.2 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)  

 

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)3 o trabalho para desenvolver o PISA iniciou em meados da década de 1990 

e o índice foi lançado oficialmente em 1997, com a primeira pesquisa realizada em 

2000 com 43 países participantes. O PISA foi criado para atender a demanda dos 

países membros de possuir dados regulares e confiáveis sobre o conhecimento e as 

habilidades de seus alunos e do desempenho dos seus sistemas de ensino. 

Foram realizadas pesquisas em, 2003 com 41 países, 2006 com 58 países, 

2009 com 74 países e 2012 com 65 países participantes. O exame é aplicado em 

escolas selecionadas aleatoriamente em cada país. Nessas escolas o teste é feito 

por estudantes que estão entre a idade de 15 anos 3 meses e 16 anos 2 meses no 

momento do teste, e não em um ano específico da escola. Esta média de idade de 

15 anos foi escolhida porque nesta idade os jovens, na maioria dos países da 

OCDE, estão aproximando-se do fim da escolaridade obrigatória.  

O PISA testa três áreas de conhecimento (leitura, matemática e ciências) em 

termos de competências gerais em como os alunos podem aplicar os conhecimentos 

e habilidades que aprenderam na escola para os desafios da vida real.  

O PISA também coleta informações para a elaboração de indicadores 

contextuais, que possibilitam relacionar o desempenho dos alunos a variáveis 

demográficas, socioeconômicas e educacionais. Essas informações são coletadas 

por meio da aplicação de questionários específicos para os alunos e para as 

escolas. Com estas informações se produz indicadores que contribuem para a 

discussão da qualidade da educação nos países participantes, podendo subsidiar 

políticas de melhoria do ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto 

as escolas de cada país participante estão preparando seus jovens para exercer o 

papel de cidadãos na sociedade contemporânea. 

A partir das notas obtidas pelos 34 países (considerou-se apenas os países 

que participaram em todas as edições da pesquisa), elaborou-se o gráfico 3 por área 

                                                           
3 Os países membros da OCDE são: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, República Tcheca, Dinamarca, 
Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Correa, 
Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Suíça, Suécia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Países parceiros: Brasil, China, Índia, Indonésia e África 
do Sul – Fonte: OECD 
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avaliada (leitura, matemática e ciências) e verificou-se que o Brasil têm os valores 

absolutos ainda muito aquém dos países participantes. 

 

Gráfico 3 – Valor absoluto do PISA 2012 por área 

 

Fonte: PISA 2012 

 

Apesar de o Brasil ter apresentado crescimento nos indicadores, entre 2000 e 

2012, (tabela 2) houve acréscimo de 4% em leitura, 17% em matemática e 8% em 

ciências, o que nos coloca respectivamente em 55º, 58º e 59º entre 65 países 
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participantes da edição de 2012, os valores são extremamente baixos, deixando o 

país em péssimas condições de competição no curto e médio prazo. 

 

Tabela 2 – Evolução da participação do Brasil nas edições do PISA 

PISA – Brasil 2000 2003 2006 2009 2012 

Número de alunos participantes 4.893 4.452 9.295 20.127 18.589 

Leitura 396 403 393 412 410 

Matemática 334 356 370 386 391 

Ciências 375 390 390 405 405 

Fonte: INEP 

 

A OECD disponibiliza diferentes análises sobre os resultados do PISA, alguns 

dos pontos importantes relacionados nos relatórios: 

 

1. Nos países em que as escolas têm mais autonomia sobre o que se ensina e sobre 

como os alunos são avaliados, o desempenho dos estudantes é melhor. 

2. Nos países em que as escolas prestam contas de seus resultados, tornando 

públicos os dados de desempenho, os estudantes das escolas que têm mais 

autonomia na alocação de recursos tendem a exibir resultados melhores do que os 

das escolas com menos autonomia. Nos países em que não há esse tipo de 

responsabilização das escolas, aquelas que têm mais autonomia na alocação de 

recursos tendem a ter desempenhos mais baixos.  

3. Os resultados do PISA têm indicado que sistemas de ensino com melhor 

desempenho tendem a pagar mais a seus professores. Eles frequentemente 

priorizam a qualidade do ensino em detrimento de outras opções, entre essas o 

tamanho das turmas. 

4. As grandes cidades geralmente são ativos em educação: na maioria dos países, o 

desempenho aumenta quando apenas os resultados dos alunos de áreas urbanas 

são considerados, embora não seja o caso em alguns países, como Bélgica, 

Eslovênia, Reino Unido e Estados Unidos. 

5. Os resultados do PISA mostram que nenhum país ou economia atingiu o objetivo 

de criar um sistema educacional totalmente igualitário, mas alguns estão mais 

próximos disso do que outros. 

6. Alguns países e economias têm mostrado que melhoras em equidade podem ser 

atingidas paralelamente a melhoras em desempenho global, mesmo em um período 

de tempo relativamente curto. 

7. Na maioria dos países e economias, estudantes que frequentam escolas em áreas 

urbanas tendem a ter um desempenho superior aos outros estudantes. 
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8. A condição socioeconômica explica apenas parte da diferença de desempenho 

entre os estudantes que frequentam escolas urbanas e os outros estudantes. 

9. Escolas em zonas urbanas são maiores, tendem a se beneficiar de recursos 

educacionais melhores e, normalmente, gozam de maior autonomia quanto ao modo 

como alocam esses recursos. 

O governo brasileiro, na divulgação da edição do PISA 2012, fez uma 

avaliação positiva do progresso do país, mas para a OECD o país precisa procurar 

formas mais eficazes para trabalhar com os alunos de baixo desempenho, e elevar 

as expectativas para todos. 

A última edição do PISA recebeu críticas da revista Time de dezembro de 

2013. A revista coloca que a China selecionou apenas os alunos de Xangai, 

província mais rica do país, para fazer o exame. Desta forma a primeira colocação 

não reflete o país, apenas Xangai. 

 

“A transparência metodológica é certamente um atributo fundamental para que o 

indicador goze de legitimidade nos meios técnicos e científicos, ingrediente 

indispensável para sua legitimidade política e social.” (Jannuzzi,2005) 

 

1.3 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

A amplitude do bem-estar do Homem e os problemas para chegar a este 

patamar foram discutidos em diversas conferências realizadas ao longo da década 

de 1990, como: Cúpula Mundial da Criança (1990); a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92); a Conferência 

Internacional sobre Direitos Humanos (1993); População e Desenvolvimento (1994) 

e Mulher (1995); a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social (1995) e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (1996). 

 Na virada do milênio, em setembro de 2000, o Secretário-Geral das Nações 

Unidas, Kofi A. Annan, propôs a realização da Cúpula do Milênio, que segundo o 

prefácio do documento:  

 

“... foi elaborada ao longo de meses de conversações, em que foram tomadas em 

consideração as reuniões regionais e o Fórum do Milénio, que permitiram que as 

vozes das pessoas fossem ouvidas.” (Declaração do Milênio, Prefácio) 
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A Cúpula do Milênio reuniu líderes dos 191 Estados membros da Organização 

das Nações Unidas (ONU), sendo 147 Chefes de Estado, e como resultado da 

conferência, os líderes assinaram a Declaração do Milênio, considerado o mais 

importante compromisso internacional em favor do desenvolvimento e da eliminação 

da pobreza e da fome no mundo. 

A definição dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio levou em 

consideração as sugestões das conferências internacionais, realizadas na década 

de 1990, e que debateram os principais problemas que afligiam a humanidade para 

chegar ao bem-estar do Homem.  

Com base nestas discussões foram definidos oito objetivos de 

desenvolvimento, concretos e mensuráveis. A ilustração 7 representa os oito 

objetivos definidos pela Cúpula do Milênio. 

 

Ilustração 7 – Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

Fonte: Pnud 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) devem ser alcançados 

até 2015. Para atingir os objetivos, a ONU apresentou um conjunto de 8 objetivos, 

21 metas, 60 indicadores (revisão 2008), propostos por um grupo de especialistas 

do Secretariado das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional (FMI), do 
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Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), os objetivos, metas e indicadores estão descritos no quadro 3 

(anexos). 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são globais e refletem os 

desafios enfrentados por inúmeras nações. Para que sejam eficazes na solução dos 

problemas locais, houve a adaptação dos indicadores a realidade de cada país. No 

Brasil, o Instituto Ethos relata as adaptações: 

“A necessidade de ‘tropicalização’ dos ODM, com definição de um conjunto 

de metas mais aderentes à realidade brasileira, foi uma formulação do I Encontro dos 

Conselhos de Políticas Públicas Participativas, realizado durante a primeira Semana 

Nacional pela Cidadania e Solidariedade, em São Paulo. A questão foi retomada no 

Fórum Social Mundial, em seminário sobre as ODM. O Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) assumiu-a como tarefa e vem reunindo contribuições 

formuladas por diversas fontes, aprimorando as metas brasileiras e definindo os 

indicadores correspondentes.” (ODM, p.8, 2006). 

 

 1.3.1 A posição do Mundo e do Brasil em relação aos objetivos 

estabelecidos 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) acompanha 

periodicamente os trabalhos desenvolvidos pelas nações para atingir os ODM. Os 

últimos resultados foram divulgados em 2013 e compreendem as informações de 

1991 até 2012. 

Os ODM são acompanhados por regiões globais, a ilustração 8 demonstra a 

composição destas regiões. 
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Ilustração 8 – Regiões acompanhadas nos ODM 

 

Fonte: Pnud 

 

Na sequência a posição de cada ODM de acordo com o relatório do PNUD. 

Objetivo 1 -  A erradicação da extrema pobreza e da fome  

O objetivo de reduzir pela metade os níveis de 1990 de pobreza, foi 

alcançada globalmente, cinco anos antes do previsto. Nas regiões em 

desenvolvimento, a proporção de pessoas que vivem com menos de US $ 1,25 por 

dia caiu de 47% em 1990 para 22% em 2010. 

Cerca de 700 milhões a menos de pessoas viviam em condições de extrema 

pobreza em 2010 do que em 1990. 

Apesar destes excelentes resultados, segundo o relatório, o objetivo não foi 

atingido igualmente. Ásia Ocidental (5,1% em 1990 e 4,0% em 2010), Sul da Ásia 

(51,0% em 1990 e 30,0% em 2010) e África Subsaariana (56,0% em 1990 e 48,0% 

em 2010) ainda não atingiram o objetivo. E mesmos os continentes que 

conseguiram retirar parte da população da extrema pobreza, apresentam 

desigualdades. 

Em 2013, ainda uma em cada oito pessoas vão para a cama com fome, 

globalmente, uma em cada seis crianças menores de cinco anos estão abaixo do 

peso e estima-se que 7% das crianças menores de 5 anos, estão acima do peso, o 

outro lado da má alimentação. 

Em relação a redução da fome, cujo objetivo é diminuir pela metade o índice 

mundial de 1990, o Mundo está “a caminho” de atingir. A população que sofre de 
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fome diminuiu de 23,2% em 1990-1992 para 14,9 % em 2010-2012. Um grande 

obstáculo para atingir o percentual de 11,6 até 2015, está no preço dos alimentos. 

Principalmente após a crise de 2007-2009, aumentou a dificuldade das famílias 

pobres a terem acesso ao alimento. 

A meta especifica de reduzir a desnutrição em crianças abaixo de 5 anos, 

ainda não foi atingida. Em 1990, eram 25% das crianças abaixo de 5 anos 

desnutridas, em 2011 ainda são 16% das crianças. O Sul da Ásia (31%, 57 milhões) 

e a África subsaariana (21%, 30 milhões) são as regiões onde o problema é 

extremamente grave. 

Brasil  

Oficialmente o último relatório divulgado sobre a posição do Brasil em relação 

aos ODM foi publicado em 2010 com informações até 2008, o quadro 4 (anexos) 

relata a posição disponibilizada sobre o Brasil no acompanhamento mundial 

divulgado em 2013. Para esta análise, se disponível, utilizou-se dados oficiais 

recentes. 

A meta do país para o a pobreza extrema era até 2015 reduzir a um quarto do 

nível de 1990 (maior que a estipulada mundialmente). Em 1990, 25,6% dos 

brasileiros tinham renda domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza 

internacional de US$ PPC 1,25/dia, isto é, um em cada quatro brasileiros tinha renda 

cujo poder de compra no mercado local era inferior ao poder de compra de US$ 1,25 

nos EUA. 

Em 2008 a proporção caiu para 4,8%, menos de um quinto do nível de 1990, 

superando a meta. 

Na segunda meta deste ODM, reduzir à metade a fome, o Brasil estabeleceu 

erradicar a fome até 2015. 

Diferentes indicadores são utilizados no país para acompanhar a erradicação 

da fome, entre eles a porcentagem de crianças de zero a quatro anos com peso 

abaixo do esperado para a idade. No 4º relatório de acompanhamento dos ODM a 

informação refere-se a 2006, quando eram 1,8% a proporção abaixo do peso, que 

proporcionou o atingimento da meta mundial (redução pela metade, em 1996 eram 

4,2%).  
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Objetivo 2 - Atingir o ensino básico universal 

Se as tendências se mantiverem o Mundo não irá cumprir a meta de 

educação básica universal para todas as crianças. Em 1990 eram 80% de crianças 

com ensino fundamental, em 2000 eram 83% e em 2011 eram 90%. Infelizmente, 

segundo o relatório, os excelentes números do início do período não estão se 

repetindo. Entre 2008 e 2011 apenas 3 milhões de crianças que não estavam na 

escola passaram a frequentar. Neste ritmo a meta não será atingida. 

A África subsaariana apesar de ter aumentado o número de crianças na 

escola, não conseguiu acompanhar o crescimento de sua população, em 2011 32% 

das crianças da região não estavam na escola. 

No número de crianças fora da escola há grande desigualdade entre classes 

sociais, sexo e localização da residência. O gráfico 4 demonstra a desigualdade 

entre classe social e sexo e o gráfico 5 a desigualdade na região geográfica. 

Gráfico 4 - Crianças em idade escolar fora da escola, por riqueza das famílias e sexo, 63 países, 

2005-2011 (em %) 

 

Fonte: Pnud 
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Gráfico 5 – Crianças em idade escolar fora da escola, por localização da residência, 63 países, 2005-

2011 (em %) 

 

Fonte: Pnud 

 Brasil 

 O país tem progredido na universalização da educação básica, mas 

lentamente. A taxa de escolarização líquida nas faixas etárias de 7 a 14 anos em 

1992 era 81,4%, em 2008 94,9%. O Pnad 2012 disponibiliza a informação para a 

faixa etária de 6 a 14 anos, que em 2010 era de 92,14%. O Brasil também não 

atingirá a meta até 2015. 

 Objetivo 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres 

A taxa de paridade de gênero na educação está mais próxima no primário 

com 0,86, no secundário foi de 0,76 e no superior de 0,68, até 2010. No período 

somente 2 países atingiram a meta em todos os níveis. 

O progresso foi considerável no ensino primário, mas as meninas continuam a 

enfrentar barreiras à escolarização na África do Norte, na África subsaariana, na 

África e Ásia Ocidental. Na África Subsaariana, a taxa líquida de escolarização das 

meninas aumentou de 47% em 1990 para 75% em 2011, enquanto a dos meninos, 

no mesmo período, passou de 58% para 79%.  
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O gráfico 6 demonstra a situação mundial nos diferentes estágios da 

educação. 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos países4 por paridade de gênero no ensino primário, secundário e terciário 

em 2011 (%)  

 

Fonte: Pnud 

A meta, percentagem de mulheres assalariadas no setor não-agrícola, em 

2011 40% dos assalariados em setores não agrícolas eram mulheres. 

A meta, proporção de mulheres exercendo mandatos no parlamento nacional, 

em 31 de janeiro de 2013, o percentual médio de mulheres membros de 

parlamentos em todo o mundo era apenas de 20%. 

Brasil 

No Brasil a proporção de mulheres na escola é maior que a de homens em 

todos os níveis. As meninas frequentam mais a escola que os meninos em todos os 

níveis. Os problemas do país referem-se a diferença de desempenho escolar 

relacionada a classe social, raça e idade e ao mercado de trabalho. 

  

 

                                                           
4 Com base em dados disponíveis para 175 países para o ensino primário, 160 países para o ensino 

secundário e 141 países para o ensino superior. Quando os dados não estavam disponíveis para 
2011, foram utilizados os últimos dados disponíveis durante o período de 2009-2012. 
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Objetivo 4 - Reduzir a mortalidade infantil 

 Desde 1990 a taxa de mortalidade infantil caiu 41%, diminuindo de 87 mortes 

por cada 1.000 nascidos vivos em 1990 para 51 mortes em 2011, mas apesar da 

redução, apenas o Norte da África, Ásia Oriental e a América Latina e Caribe 

atingiram a meta de redução de 2/3 do valor de 1990. 

 Para atingir a meta é necessário um grande trabalho, em 2011 estimava-se 

que 19 mil crianças morriam por dia por doenças evitáveis. África subsaariana e o 

Sul da Ásia, principalmente precisam acelerar a redução, conforme o gráfico 7 

Gráfico 7 – Taxa de mortalidade infantil até 5 anos, por 1000 nascidos vivos, por região  

 

Fonte: Pnud 
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 Outro aspecto da redução da mortalidade infantil está na taxa de vacinação 

de sarampo, enquanto nas regiões desenvolvidas 92% das crianças recebem a 

vacina, nas regiões em desenvolvimento em 2011 foram 83% das crianças 

vacinadas (em 2000 eram 70%). 

 Brasil 

 A meta brasileira é reduzir a mortalidade até 5 anos para 17,9 óbitos por mil 

nascidos vivos até 2015. Em 2008 eram 22,8 óbitos, segundo o 4º relatório de 

acompanhamento, em 2010 a taxa era de 18,6, segundo o IBGE. O Brasil deve 

atingir a meta antes de 2015. 

 Diferenças regionais ainda são um desafio, em 2010, os estados de Alagoas 

e Maranhão apresentaram respectivamente 31,03% e 30,61%. 

 A meta proporção de crianças de 1 anos vacinadas contra o sarampo foi 

atingida, desde 2001 não há mortes pela doença e as campanhas de vacinação tem 

atingido a população. 

 Objetivo 5 - Melhorar a saúde materna 

 A mortalidade materna diminuiu quase pela metade desde 1990, mas está 

abaixo da meta, que é reduzir em ¾ os valores de 1990. Somente a Ásia Oriental 

atingiu a meta até o momento. 

 A mortalidade materna em 1990, 2000 e 2010 (mortes maternas por 100.000 

nascidos vivos, mulheres de 15-49 anos) no mundo foi de 400, 320 e 240, 

respectivamente. 

 Um dos principais problemas da mortalidade materna é a falta de 

acompanhamento durante a gravidez, apenas 51% das mulheres das regiões em 

desenvolvimento tiveram de 4 a mais consultas durante a gravidez. Outro grave 

problema é a gravidez de adolescentes, enquanto nos países desenvolvidos, em 

2011, a cada 1.000 nascimentos, 22 eram de mães adolescentes, nos países em 

desenvolvimento este número sobe para 52. Acesso a métodos contraceptivos e 

profissionais na hora do parto fecham a relação de problemas a serem enfrentados. 

 Brasil 
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 Em 1990 o país tinha 140 óbitos por 100 mil nascidos vivos a meta é atingir 

até 2015, 35 ou menos óbitos. Em 2007 o número de óbitos maternos diminui para 

75 e em 2010 para 68,2. 

 Em 2010 as diferenças regionais eram grandes, na região Norte com 25,0 por 

1.000 nascidos vivos, no Nordeste com 22,1, na região Sudeste com 15,5, no Sul 

com 13,5 e no Centro Oeste com 18,6. 

 Objetivo 6 - Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças 

Em todo o mundo, o número de pessoas infectadas com o HIV continua a 

cair, mesmo assim, estima-se que 2,5 milhões de pessoas foram infectadas com o 

HIV em 2011, a maior parte deles (1,8 milhões) na África subsaariana.  

Apesar da queda geral, há regiões onde o número tem aumentado, como no 

Cáucaso e na Ásia Central, onde a incidência de HIV mais do que duplicou desde 

2001. 

O acesso ao uso do coquetel de medicamentos para os portadores de HIV 

tem aumentado, em 2009 eram 40%, em 2010 foram 47% e 2011 foram 55%. 

Continuando neste ritmo a meta de 100% não será atingida em 2015. 

Em relação as outras doenças endêmicas, a malária teve queda de 25% na 

taxa de incidência entre 2000 e 2010. 80% das 600 mil mortes que ocorreram em 

2010 aconteceram no Congo e Nigéria, com a população rural e pobre. 

Em 2011, 5,8 milhões de pessoas foram notificadas oficialmente que tinham 

tuberculose. Entre os pacientes diagnosticados em 2010, 87 % foram tratados com 

sucesso. Pelo terceiro ano consecutivo, a meta de 85% de casos tratados com 

sucesso foi atingida globalmente.  

Brasil 

Até 2015, ter detido a propagação do HIV/AIDS e começado a inverter a 

tendência atual. A taxa de incidência mostrou relativa estabilidade, variando de 17,1 

para 17,9 casos por 100 mil habitantes, entre 1997 e 2010.  

Em 1997, o coeficiente de mortalidade era de 7,6 óbitos por 100 mil 

habitantes, reduzindo, em 2010, para 6,4. 
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Em relação a doenças transmitidas por doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado, o maior desafio está nas doenças de transmissão fecal-oral 

concentradas na região Norte. Em 2010 a região teve 693,8 casos em 100 mil 

habitantes. Na região Norte, 80,1% dos domicílios urbanos não tem acesso 

simultâneo a serviços de saneamento. 

 Objetivo 7 - Garantir a sustentabilidade ambiental 

As emissões globais de dióxido de carbono (CO2) aumentaram mais de 46% 

desde 1990. Com a crise de 2008, os países das regiões desenvolvidas diminuíram 

as emissões de 14,9 para 13,2 bilhões de toneladas de 1990 para 2010. Em contra 

partida as regiões em desenvolvimento aumentaram de 6,7 (1990) para 16,9 (2009) 

e 18,0 (2010). 

 Mudar este cenário depende de ações globais, diversas discussões estão 

sendo realizadas, e a meta é até 2015 ter um protocolo aprovado entre as nações. 

 A segunda meta deste objetivo é diminuir a perda da biodiversidade no 

planeta, e para isto as nações tem investido no aumento de áreas de preservação. 

Entre 1990 e 2012 houve aumento significativo no percentual de área protegidas, 

passando de 8,9% para 14,6%. Nas áreas marinhas o aumento foi de 4,6% para 

9,7%. Apesar do aumento das áreas protegidas, o número de espécies em extinção 

continua elevado, e ações urgentes precisam ser colocadas em pratica nesta área. 

 A terceira meta deste objetivo é reduzir pela metade a população sem acesso 

a água potável e saneamento básico. No mundo, em 2010, 89% da população teve 

acesso a água potável, atingindo a meta. Todas as regiões, com exceção do 

Cáucaso e da Ásia Central (onde a taxa diminuiu de 89% para 86%), aumentaram a 

taxa de cobertura. 

 Apesar da elevação, o país ainda possui 768 milhões de pessoas sem acesso 

a água potável, destes, 83% (636 milhões) vivem na área rural. 

 Em relação ao saneamento básico, em 1990, 49% da população mundial 

tinha acesso ao saneamento e a meta é estender este percentual para 75%. Até 

2010 atingiu-se 64%, ainda é preciso atingir um bilhão de pessoas no planeta. 

 A quarta meta deste objetivo é diminuir em 100 milhões o número de pessoas 

vivendo em favelas. Em 2010, 200 milhões de pessoas tiveram acesso a habitações 
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com água, saneamento e segurança. Todas as regiões avançaram nesta meta, mas 

apesar dos bons resultados, com o aumento da população o número de pessoas 

vivendo em favelas tem crescido, estima-se que em 2012 eram 863 milhões em 

comparação com 650 milhões em 1990 e 760 milhões em 2000.  

Brasil 

O Brasil tem aumentado a produção de dióxido de carbono. Em 2005 foram 

produzidos 1,57 bilhões de toneladas, 69% a mais do que o registrado em 1990. As 

emissões per capita passaram de 1,87 em 2005 para 2,15 em 2010, segundo o 

banco mundial. 

Na perda da biodiversidade o país acompanha diferentes focos, em relação 

as áreas protegidas em 2009 o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

possuía 923 unidades (304 federais e 619 estaduais), que ocupavam uma área 

aproximada de 1,5 milhões de km2, acréscimo de 69% em relação a 2002. A 

proteção da flora e fauna é avaliada através de listas de espécies ameaçadas, e o 

país tem evoluído no acompanhamento e em medidas para diminuir o número de 

ameaças.  

Saneamento básico e número de pessoas vivendo em favelas são os maiores 

desafios para o país cumprir o ODM7. Em 2010 6,12% das pessoas viviam em 

domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados e 

3,42% vivam em domicílios sem paredes adequadas.  

Em 2010, 79,24% dos domicílios do país, segundo o IBGE, possuíam 

banheiro, recebiam água por rede, tinham o lixo coletado e tinham luz elétrica.  

Objetivo 8 - Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento 

 Em 2012 a ajuda oficial ofertada pelos países desenvolvidos foi de US$ 125,6 

bilhões, 4% menor que 2011, que também foi 2% menor em relação a 2010. A 

queda está relacionada à crise financeira. Apesar da crise que fez diminuir a doação 

dos países europeus, outros países passaram a contribuir, o que fará os valores 

ficarem estáveis entre 2014 e 2016. 

A quarta meta é diminuir o peso da dívida externa para os países menos 

desenvolvidos e aumentar as exportações. Entre 2000 e 2011 os pagamentos com 
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serviços da dívida externa proporcional as receitas de exportações diminuíram em 

todos os países, passando de 11,9% para 3,1%. 

 A quinta meta, aumentar o acesso da população a tecnologia, principalmente 

comunicação e informática, tem progredido rapidamente. Em 2013, 96% da 

população mundial terá um telefone móvel, a estimativa é que 2,7 bilhões de 

pessoas terão acesso à internet, o que representa 39% da população mundial. 

 Brasil 

 O país tem sido pró ativo nas iniciativas de governança global, foi o principal 

articulador da criação do G-20 nas negociações de liberalização de comércio da 

Rodada de Doha da Organização Mundial de Comércio, tem colaborado 

efetivamente com programas para o desenvolvimento de regiões em situações 

críticas como o Haiti e na propagação da saúde em países da América Latina e 

países Africanos de língua portuguesa. 

 Na comunicação, segundo o Pnad 2011, 69,1% das pessoas possuíam 

celulares e 46,5% utilizaram a internet no período de referência da pesquisa. 

  Analisando os objetivos e os resultados alcançados até o momento, verifica-

se um grande progresso em todos os ODM, apesar da crise financeira de 2008. Mas 

os problemas ainda persistentes estão relacionados com a grande desigualdade 

socioeconômica em países, principalmente na África subsaariana. 

 No Brasil existe iniciativa de municipalização dos ODM (da qual temos 

participado), apoiada pelo Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, 

PNUD, Secretaria-Geral da Presidência da República. O Prêmio ODM Brasil, forma 

de incentivar a mobilização dos núcleos e comitês nos estados e municípios teve em 

2013 sua 5ª edição. 

 

 1.3.2 A proposta pós 2015 

 

Com o prazo de 2015 para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio se 

aproximando, as Nações Unidas estão desenvolvendo com governos, sociedade 

civil e organizações diversas ações para a definição da Agenda Global pós-2015. 
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 Aproveitando o impulso gerado pelos ODM ações estão sendo coordenadas 

para discutir e criar uma nova Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Os fóruns 

para troca de ideias estão sendo realizados em 88 países, com apoio dos agentes 

da ONU. 

 Também há diversas ferramentas on line para a discussão: (1) a plataforma 

www.worldwewant2015.org, onde é possível acompanhar e participar dos debates e 

informar-se sobre os onze temas colocados para discussão: desigualdades, saúde, 

segurança alimentar e nutricional, energia, governança, educação, conflitos e 

fragilidade, água, crescimento e emprego, sustentabilidade ambiental e dinâmica 

populacional, (2) a pesquisa sobre quais os temas que são os mais importantes para 

fazerem parte da Agenda Global de Desenvolvimento Pós-2015, no site 

www.myworld2015.org, é possível votar em seis temas, de um total de 16, 

relacionados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação de temas para construção da Agenda de Desenvolvimento após 2015 

Temas 

Melhores oportunidades de trabalho Acesso à energia em sua casa 

Acesso as telefone e à internet Liberdades políticas 

Acesso à água potável e ao saneamento Educação de qualidade 

Combater as mudanças climáticas Apoio às pessoas que não podem trabalhar 

Proteção contra o crime e a violência Melhoria dos serviços de saúde 

Proteção a florestas, rios e oceanos Melhoria nos transportes e estradas 

Eliminação do preconceito e da discriminação Acesso à alimentos de qualidade 

Igualdade entre homens e mulheres Governo honesto e atuante 

Fonte: Pnud 

 Na página do Brasil estão relatadas as consultas e eventos realizados, as 

opiniões expressadas pelos participantes, os documentos gerados pelos trabalhos já 

desenvolvidos. 

 Esta oportunidade de discussão, segundo informações contidas no site, 

responde a um crescente apelo para a participação ativa na definição do “mundo 
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que queremos ", espaço para contribuirmos com informações para definições e 

metas factíveis. 

 Além da discussão pública, tecnicamente diversos problemas dos ODM estão 

em discussão, no documento divulgado pelo PNUD, a equipe técnica relaciona os 

pontos fortes e fracos dos objetivos, resumidos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Pontos fortes e fracos dos ODM 

Pontos Fortes 

A estrutura dos ODM apoiou um maior e crescente uso da estatística para tomada de decisão. 

Busca de maior capacidade estatística, maior coordenação entre países e instituições internacionais 
e entre órgãos dentro dos países. 

Aumento da disponibilidade de dados com o tempo, mais e melhores indicadores tornaram-se 
disponíveis. 

Pontos Fracos 

Metas e indicadores foram criticados como 'top-down' por agências locais 

Inconsistências entre os objetivos, metas e indicadores. 
Por exemplo: ODM 3 – eliminar a desigualdade entre sexos nos diferentes níveis escolares e a meta: 

Percentagem de mulheres assalariadas no setor não agrícola não apresenta relação direta. 

Falta clareza na definição dos indicadores, somente alguns são numéricos. Exemplo: Alcançar o 
emprego pleno e produtivo e do trabalho digno para todos, incluindo mulheres e jovens. 

Algumas metas exageradamente ambiciosas. Exemplo: ODM 4 - reduzir a mortalidade infantil, 
crianças com menos de cinco, em dois terços, entre 1990 e 2015 - não é possível. Se a taxa anual de 

declínio ao longo do período 2000-2010 continuar, o mundo não vai chegar a 4ª ODM até 2037. 

Metas internacionais foram incorretamente interpretadas como nacionais, distorcendo analises e 
definições de políticas. 

A tendência em países com maior população “dominam” os países menores em regiões. 

A ano de base (1990) ficou longe do início do monitoramento. Em alguns países comprometendo o 
objetivo, como na África, onde a mortalidade infantil havia aumentado em 2002 em relação a 1990. 

Os problemas com a desigualdade não foram abordados adequadamente, como as desigualdades 
entre homens e mulheres, áreas rurais e urbanas, ricos e pobres, e entre grupos populacionais 

específicos. 
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Apesar da melhoria na qualidade das estatísticas, ainda há desafios para a disponibilidade de dados 
em alguns países. Também o espaço de tempo entre a coleta da informação e a divulgação (2 a 3 

anos) prejudica a definição de políticas públicas. 

Discrepâncias entre dados nacionais e internacionais, devido a, entre outros, diferentes metodologias, 
definições, diferente escolha de fontes de dados, intervalo de tempo, em datas de lançamento, criou 

problemas a nível nacional e tensão na comunidade estatística internacional. 

 

Fonte: The United Nations Inter-Agency and Expert Group on MDG Indicators (IAEG-MDG) 
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CAPÍTULO 2 – O PANORAMA DE DESENVOLVIMENTO DO 

BRASIL NA ATUAL CONJUNTURA 

 

No século XXI o Brasil emergiu diferente, deixou de ser o país do futuro para 

ser o país do presente. Foi referenciado em todo mundo, Brazil Takes Off, como 

colocou a revista The Economist em novembro de 2009. 

E o país realmente se transformou, diferentes indicadores demonstram esta 

evolução.  

Mas, este crescimento traduziu-se em desenvolvimento? A discussão sobre 

crescimento que gera desenvolvimento é relevante, pois somente um país 

desenvolvido pode oferecer condições estruturais onde as oportunidades existam e 

possam ser alcançadas por todos que o desejarem (Huber e Stephens, 2013).  

Amaryta Sen (2000), prêmio Nobel de Economia em 1998, coloca que é a 

liberdade o fim prioritário do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ela é o 

principal meio para conseguirmos chegarmos ao desenvolvimento. Remover os 

diferentes tipos de restrições que deixam poucas escolhas e poucas oportunidades 

para o ser humano exercer sua vocação é para ele desenvolvimento. 

Permitir a todos oportunidades iguais, ter um ambiente de liberdade, sem 

restrições, estes são alguns ângulos do desenvolvimento. Esta amplitude traz em si, 

a dificuldade de acompanhar o quanto e como o país está se desenvolvendo. 

Analisar indicadores é a forma como estas questões têm sido respondidas, 

como tem se comparado e quantificado o desenvolvimento.  

Mas como desenvolvimento também é resultado da visão do homem no 

momento histórico que ele vive, estes indicadores evoluem, assim como as 

necessidades humanas transformam-se (Marx apud Andery e Sério, 2012). 

O Brasil viveu um momento histórico de mudanças na última década. O país 

se transformou e diferentes indicadores demonstram esta evolução, como por 

exemplo, o índice GINI5.  

O índice reflete a concentração de renda da população e quanto mais 

igualitária for a distribuição mais desenvolvido é o país. Pode-se analisar o Brasil 

considerando o índice GINI em duas diferentes visões: (1) renda domiciliar – 

                                                           
5 Índice Gini - criado pelo matemático italiano Conrado Gini, em 1912, mede o grau de concentração 
de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (a desigualdade máxima) – 
Fonte: IBGE. 
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distribuição do rendimento mensal dos domicílios particulares permanentes com 

rendimento e (2) renda do trabalho - distribuição do rendimento mensal de todos os 

trabalhos das pessoas de 15 anos ou mais de idade, ocupadas. Nas duas visões o 

país progrediu, diminuindo a desigualdade, conforme demonstrado no gráfico 8.  

Segundo análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2013) está melhoria foi especialmente influenciada pelo (1) Programa Bolsa 

Família6, que em 2012 atendeu a cerca de 13,8 milhões de famílias em todo o país, 

o que corresponde a um quarto da população brasileira e gerou renda para os 

domicílios pobres e pelo (2) aumento do número de empregos formais no país e pela 

(3) política de reajuste do salário mínimo7, que contribuíram para melhor distribuição 

da renda gerada pelo trabalho. O Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada 

(IPEA, 2012) comenta a melhora do índice: 

 

“A inédita redução da desigualdade observada na década passada pode ser 

decomposta pelas diversas fontes de renda captadas pela Pesquisa Nacional 

de Amostra de Domicílios (PNAD) e retrabalhadas da seguinte forma: 

Trabalho (58%), Previdência (19%), Bolsa Família (13%), Benefício de 

Prestação Continuada (BPC2 4%) e Outras Rendas (6%) como aluguéis e 

juros. Ou seja, a maior parte da queda da desigualdade se deveu ao efeito da 

expansão trabalhista observada, o que confere sustentabilidade ao processo 

redistributivo assumido. Sem as políticas redistributivas patrocinadas pelo 

Estado brasileiro, a desigualdade teria caído 36% menos na década.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Programa Bolsa Família – criado em 2003, é um programa de transferência direta de renda que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país – Fonte: MDS. 
7 Política de reajuste do salário mínimo: vigente entre 2006 e 2015 a política estipula o aumento anual 
corresponde à variação do PIB de dois anos anteriores mais a inflação do ano anterior medida pelo 
INPC – Fonte: DIEESE. 
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Gráfico 8 – Evolução do Índice de Gini 

 

Fonte: PNAD/IBGE  

 

Em outro ponto de vista, os economistas Giambiagi e Castelar (2012) relatam 

a importância da diminuição do desemprego, mas sinalizam que nos próximos anos 

o cenário será diferente. Nos últimos dez anos o país teve: 

1. Crescimento anual do PIB na ordem de 4%;  

2. A população ocupada aumentou aproximadamente 2,5%; 

3. A população Economicamente Ativa (PEA) cresceu em torno de 1,5% ao 

ano.  

Ou seja, o emprego aumentou em ritmo mais intenso que o da própria PEA, o 

que proporcionou a diminuição do desemprego.  

Para os autores, quando o país atingir o limite do pleno emprego, que se 

estima seja algo próximo a 5%, a população ocupada só poderá se expandir na 

mesma taxa de crescimento da PEA, que caminha para ficar em 1,1% nos próximos 

anos, segundo dados do IBGE. Estima-se que no período de 2010-2050, o número 

de trabalhadores deve ficar estável, ou seja, todo o aumento da produção nesse 
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período terá de vir de produtividade porque as pessoas que vão gerar o PIB serão 

“as mesmas”.  

As informações analisadas pelos economistas são corroboradas pela 

projeção da população do país, revisada pelo IBGE em 2013, e demonstrada no 

gráfico 9. Em 2060 o país terá praticamente a mesma PEA (população entre 15 anos 

e 64 anos) que possuía em 2010. 

 

Gráfico 9 – Projeção da população do Brasil entre 15 e 64 anos 

 

Fonte: IBGE 

O aumento da produtividade também é analisado em estudo divulgado pelo 

Boston Consulting Group (2013), que classifica a produtividade em diferentes países 

(ilustração 9), com o Brasil apresentando resultados inferiores à Rússia, México e 

Coréia do Sul.  

Apesar do extraordinário crescimento da última década, onde o país quebrou 

a barreira do PIB per capita de US$ 10.000 e tornou-se a sexta maior economia do 

mundo, este crescimento deveu-se principalmente ao aumento rápido da receita. 

Segundo o estudo, o Brasil experimentou um ciclo econômico virtuoso: o 

crescimento levou a um maior emprego, que por sua vez levou a um aumento do 

consumo interno que levou a mais crescimento. Este ciclo foi impulsionado por três 

fatores principais: (1) macroeconomia - a dívida pública, em relação ao PIB, diminuiu 

de 60 % em 2002 para 36 % em 2011; o déficit orçamentário diminuiu de 5,2 % do 
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PIB em 2003 para 2,6 % em 2011; e a inflação que está em um dígito desde 2005. 

Esta estabilidade macroeconômica possibilitou a redução das taxas de juros 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que caíram de 

19 % em 2001 para 8% em meados de 2012. Todos estes fatores proporcionaram 

um maior investimento no país, que passou de US$ 275.000 milhões em 2001 para 

US$ 458,000 milhões em 2011. 

(2) Expansão do mercado interno - a maior disponibilidade de crédito aos 

consumidores (o volume de crédito cresceu 430 % de 2001 a 2011) e o aumento do 

poder de compra (ajudado pela baixa inflação e as políticas sociais distributivas, 

como o Bolsa Família) promoveu o crescimento do mercado interno do país. Esse 

aumento de consumo levou ao país a tornar-se prioridade em diversos mercados, 

como: o automotivo, onde em 2012 o Brasil firmou-se como o quarto mercado em 

vendas; o mercado de computadores pessoais, onde o país é o quarto maior 

consumidor; e o mercado de cosméticos, que o país ocupa a primeira posição 

mundial.  

(3) Demanda por commodities, o crescimento econômico global impulsionado 

pelos mercados emergentes favoreceu a demanda por commodities brasileiras de 

2001 a 2011, as exportações de produtos básicos cresceram significativamente, as 

exportações de minério de ferro aumentaram a uma Taxa Composta de Crescimento 

Anual (CAGR) de 30 %, atingindo US$ 42 bilhões, as exportações de soja 

cresceram a uma CAGR de 16%, totalizando US $ 24 bilhões. 

Também para a consultoria, grande parte deste crescimento foi fundamentado 

na diminuição das taxas de desemprego (75%) e somente 25% pelo aumento de 

produtividade. 

A ilustração 9 enfatiza o baixo crescimento em produtividade do país quando 

comparado aos países emergentes, o Brasil está no mesmo nível de crescimento 

dos países desenvolvidos, mas muito abaixo no valor gerado por trabalhador. 
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Ilustração 9 – O crescimento da produtividade em países desenvolvidos e emergentes. 

 

Fonte: Boston Consulting Group 

Para o Boston Group Consulting são quatro os fatores-chave como entraves a 

produtividade:  

1. Talentos - O nível de desemprego no Brasil caiu de 12,3% em 2003 para 6% 

em 2011. Isso criou uma escassez de talentos e levou ao aumento dos custos 

de mão de obra. 

2. Infraestrutura - O crescimento econômico e falta de investimento em 

infraestrutura levaram a gargalos significativos nos portos, estradas e 

aeroportos, bem como nas redes de telecomunicações. Isso adiciona custos e 

reduz a eficiência das cadeias de suprimentos no Brasil. 

3. Investimento – O nível de investimentos no Brasil subiu de 17% do PIB em 

2001 para 19,3 % em 2011, mas é menor que a maioria das outras 

economias emergentes. Por exemplo, em 2011, China investiu 47%, Índia, 

30% e Coréia do Sul 27%. 

4. Ambiente institucional - Fazer negócios no Brasil é excessivamente complexo 

e caro, segundo o Banco Mundial, o Brasil ocupa o 126º de 132 países na 

facilidade de fazer negócios. 
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A produtividade é um fator preocupante, pois ela reflete no desenvolvimento. 

Os economistas Barbosa e Pessôa (2013) também analisaram a produtividade do 

trabalhador brasileiro entre o período de 1982 e 2012, com foco em pessoal 

ocupado e horas trabalhadas (que diminuíram de 44 horas semanais para 40 horas 

semanais na constituição de 1988) e concluem:  

 “Entre 1982 e 2012, observa-se que a produtividade contribuiu com cerca de 

8,0% do crescimento, utilizando como medida o número de pessoas ocupadas, e com 

16,4% se utilizarmos o total de horas trabalhadas. O crescimento da produtividade 

aumenta de 0,2% ao ano para 0,5% com a utilização do total de horas trabalhadas, 

embora ainda seja um crescimento medíocre”. 

 

Além da baixa produtividade do trabalhador as diferenças regionais é outro 

aspecto importante no desenvolvimento do Brasil.  

 Se olharmos desenvolvimento na colocação de Morin (2011), prosperidade e 

bem-estar, melhoria geral das condições de vida, redução das desigualdades, paz 

social e democracia, seja realidade em todo o país, há muito que trabalhar. O PNUD 

classifica o IDHM em 5 categorias (muito baixa a muito alta), utilizando estas 

categorias, o gráfico 10 reflete as diferenças entre as regiões brasileiras e nos 

estados que formam as regiões. Quando compara-se o IDHM geral e o IDHM da 

dimensão educação, por exemplo, verifica-se que o índice “muito alto”, cor azul 

praticamente não aparece nas cinco regiões, somente 45 municípios tem IDHM 

muito alto no país, menos de 1% do total; e na dimensão educação somente 5 

municípios entre 5.655 estão classificados na faixa muito alto, são eles: (1) Águas de 

São Pedro/SP – 0,825, (2) São Caetano do Sul/SP – 0,811, (3) Santos/SP – 0,807, 

(4) Vitória/ES – 0,805 e (5) Florianópolis/SC – 0,800. 

Em termos regionais, analisando o IDHM e o IDHM_E (o mais representativo 

na diferenciação entre os estados) no gráfico 10 mostra-se as diferenças 

estratificadas. A desigualdade em termos da dimensão educação é maior (mais 

vermelho) que a desigualdade referente às três dimensões que compõem o índice. 
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Gráfico 10 – IDHM x IDHM_E por região brasileira 

 

 

Ilustração 10 – Brasil dividido por regiões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD (disponível em www.atlasbrasil.org.br/2013) 
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Para visualizar as várias dimensões do IDHM 2010, ao nível dos 26 Estados 

do Brasil (o Distrito Federal não foi incluso na pesquisa, por ser um outlier na 

região), utilizou-se a análise de correspondência como técnica exploratória de dados 

(Las Casas, Guevara, 2010).  O gráfico 11 mostra a posição privilegiada do estado 

de São Paulo, sendo que o IDHM_L e IDHM_E são as variáveis mais relevantes 

para mostrar as diferenças.  A ilustração 10 demonstra a divisão do Brasil nas 

regiões. 

Ilustração 10 – Brasil dividido por regiões 
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Gráfico 11 – Análise de correspondência simples 
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  Castro (2009) analisou diversos indicadores de educação no país e concluiu 

que na área, persistem fortes diferenças regionais, principalmente se considerado o 

quesito localização e raça/cor. O analfabetismo, por exemplo, é bem mais acentuado 

na população negra; nas regiões menos desenvolvidas, nos municípios de pequeno 

porte, nas zonas rurais e na população de baixa renda. 

Melgaço, situada no Pará, é o retrato desta realidade, é o município que 

apresentou o mais baixo IDHM (0,418) em 2012. Melgaço, segundo dados do IBGE, 

possui 24.808 habitantes (censo 2010), apenas 58,68% das crianças de 5 a 6 anos 

frequentando a escola, somente 25,7% das crianças no ensino fundamental sem 

atraso. Além disto, 47,3% da população com mais de 25 anos é analfabeta, 77,82% 

da população vive em área rural e 78,93% de pessoas em domicílios com 

abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado. Na ilustração 11 pode-

se “ver” alguns ângulos da cidade que refletem estes problemas. 

Os indicadores demonstram que a cidade tem problemas e a visualização do 

local confirma.  

Esperança de 

vida alta 
Esperança de 

vida baixa 
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Ilustração 11 – A realidade de Melgaço/PA 

 

Fonte: Portal Globo 

 Discutir se o país que decolou (“Brazil takes off”, The Economist, maio 2009) 

passou a ser o país que estragou tudo ("Has Brazil blown it?" em tradução livre, The 

Economist, setembro 2013) é o caminho desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – A IMPORTÂNCIA RELATIVA DOS DIFERENTES 

INDICADORES PARA EXPLICAR O BRASIL 

 

As análises desenvolvidas utilizando o IDH, PISA e ODM demonstram que o 

Brasil é um país desigual, quando analisado com médias apresenta um bom 

desempenho (IDH), mas quando a qualidade ou a desigualdade são as variáveis 

apresenta índices medíocres. 

 Utilizando a base de dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

20138, compostas pelos indicadores relacionados na quadro 5 (anexos), esta 

pesquisa analisou as relações e a importância relativa dos indicadores na 

diferenciação das regiões e estados do país. O que resulta na desigualdade que 

leva aos baixos valores dos indicadores como PISA e IDHAD. 

Os indicadores da plataforma foram analisados pelas sete dimensões 

utilizadas para classificá-los no Atlas Brasil, conforme a tabela 6. Há indicadores que 

fazem parte de mais de uma dimensão (especificados na tabela 3), como, por 

exemplo, ‘percentual da população de 5 a 6 anos de idade frequentando a escola’ 

nas dimensões educação e desenvolvimento humano. 

 

Tabela 3 – Relação de áreas e número de indicadores que compõem cada uma 

Dimensões 
Número de 
indicadores 

Desenvolvimento Humano (DH) 12 

Demografia (D) 8 

Educação (E) 60 

Trabalho (T) 35 

Renda (R) 39 

Habitação (H) 5 

Vulnerabilidade (V) 17 

Fonte: Atlas Brasil 2013 

  

                                                           
8 Atlas Brasil - A Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 é uma plataforma de consulta ao 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM - de 5.565 municípios brasileiros, além de 
mais de 180 indicadores, sobre os temas: população, educação, habitação, saúde, trabalho, renda e 
vulnerabilidade. Os dados foram extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. Fonte: 
www.atlasbrasil.org.br 
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 A plataforma Atlas Brasil é resultado do trabalho realizado pelo PNUD, IPEA e 

Fundação João Pinheiro e tem como objetivo facilitar o acesso a informações até o 

nível municipal para gestores, federais, estaduais e municipais, pesquisadores, 

sociedade civil, setor privado e cidadãos.  

 Os dados foram extraídos dos censos demográficos (1991, 2000 e 2010) 

brasileiros, junto ao IBGE. Apesar da amplitude das informações a dimensão saúde 

e a separação dos indicadores em gênero não compõem a plataforma. 

O processo de análise dos 176 indicadores, que compõem a plataforma Atlas 

Brasil 2013, tem como objetivo identificar quais deles são os mais representativos 

para diferenciar as cinco regiões brasileiras e seus estados, e, portanto os que 

podem ser prioritários nas políticas públicas. Para chegar a este resultado foram 

utilizadas as técnicas estatísticas (detalhadas por Las Casas e Guevara, 2010) e o 

software Minitab: 

 (1) análise multivariada de cluster ou agrupamento de variáveis, com a 

representação gráfica no dendograma para reduzir a dimensionalidade da tabela, 

facilitando a análise e interpretação; 

(2) análise de variância Anova para dimensionar a significância dos 

indicadores e a distribuição das regiões geográficas e 

(3) regressão logística ordinal para classificar os indicadores de maior peso 

na classificação das regiões e estados do país. 

  

Análise das sete dimensões que compõem o Atlas Brasil 2013 

Os indicadores do Atlas Brasil 2013 representam valores melhores e piores 

do Brasil, nas diferentes dimensões. Como padronização dos dados, para facilitar a 

interpretação, todos os índices foram transformados de forma que maior significa 

melhor, por exemplo, T_ANALFanalf11A14 (Taxa de analfabetismo da população de 

11 a 14 anos de idade) foi modificado para T_ANALF11A14pt (taxa de alfabetizados 

de 11 a 14 anos). 

Escala das regiões por padrão de desenvolvimento 

Após a aplicação da análise de variância Anova, evidenciou-se que o país 

possui duas divisões entre as regiões: 

1. Região Norte e Nordeste alternando-se como pior nos diferentes 

indicadores. 
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2. Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, nesta ordem, como as melhores nos 

diferentes indicadores. 

Com base de resultados da regressão logística, que apresenta uma maior 

taxa de acertos quando a região Norte precede a Nordeste, optou-se por trabalhar 

nesta configuração (ilustração 12).  

 

Ilustração 12 – Classificação por regiões 

Pior          Melhor 

 

  1. Nordeste  2. Norte 3. Centro Oeste  4. Sudeste  5. Sul 

 

Na sequência os resultados de cada dimensão. 

 

3.1 Indicadores de Desenvolvimento Humano 

 

1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores)  

A análise multivariada de clusters, para identificar as relações entre os 

indicadores da dimensão, demonstrou a similaridade entre o indicador ESPVIDA 

(esperança de vida ao nascer) e o IDHM_L (IDHM_longevidade), resultado já 

esperado, pois o IDHM_L considera a esperança de vida ao nascer, portanto 

semelhantes, manteve-se o indicador IDHM_L (gráfico 12). Na sequência a análise 

foi realizada sem o indicador ESPVIDA (gráfico 13). 
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Gráfico 12 - Relações entre indicadores de desenvolvimento humano 
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Gráfico 13 - Relação entre indicadores de desenvolvimento humano sem o indicador ESPVIDA  
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2. Anova 

O resultado da análise dos indicadores, exceto ESPVIDA, que compõem a 

dimensão desenvolvimento humano através da análise de variância Anova está 

descrito na tabela 4. Os indicadores IDHM_L E IDHM são os que possuem maior 

valor no teste F. 

 

Tabela 4 -  Resultado da análise de variância Anova, classificado pelo valor do teste F, de 

desenvolvimento humano 

 Indicador Valor teste F  Indicador Valor teste F 

1 ESPVIDA 2319,02 7 I_FREQ_PROP 1118,74 

2 IDHM_L 2318,02 8 T_MED18A20 1031,15 

3 IDHM_R 2141,16 9 IDHM_E 884,41 

4 IDHM 1794,32 10 T_FUND11A13 743,49 

5 RDPC 1423,18 11 T_FUND18M 413,89 

6 T_FUND15A17 1327,40 12 T_FREQ5A6 267,77 

 

3. Análise de regressão logística ordinal 

Com base nesta informação (ordem das regiões geográficas determinadas 

através da Anova) aplicou-se a análise de regressão logística ordinal e obteve-se 

88,1% de taxa de acertos na distribuição dos municípios pelas regiões, utilizando 

todos os indicadores exceto ESPVIDA. Se somente os indicadores IDHM e IDHM_E, 

que parecem ser os mais significativos, forem utilizados; a análise de regressão 

logística ordinal manteve praticamente a mesma taxa de acerto (84,7%). 

 Com estes resultados pode se avaliar que a dimensão Desenvolvimento 

Humano no Brasil é explicada entre as regiões através dos indicadores IDHM e 

IDHM_E (educação). 

 

3.2 Indicadores de Demografia 
 

 
 1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores) 

A análise multivariada de clusters, para identificar as relações entre os 

indicadores da dimensão, demonstrou (1) a similaridade entre os indicadores 
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ESPVIDA, MORT1_pt (não mortalidade até 1 ano) e o MORT5_pt (não mortalidade 

até 5 anos), e dos indicadores SOBRE 40 (probabilidade de sobrevivência até 40 

anos) e SOBRE60 (probabilidade de sobrevivência até 60 anos) especificadas no 

gráfico 14.  

Utilizando os maiores valores obtidos por estes indicadores na Anova (tabela 

8) o indicador com maior valor no teste F foi mantido no estudo Na sequência a 

análise foi realizada sem os indicadores MORT1_pt, MORT5_pt e SOBRE60 (gráfico 

15). 

 
 
Gráfico 14 - Relações entre indicadores de demografia 
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Gráfico 15 - Relações entre indicadores de demografia sem os indicadores MORT1_pt, MORT5_pt E 

SOBRE60 
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2. Anova 

O resultado da análise dos indicadores que compõem a dimensão demografia 

através da análise de variância Anova está descrito na tabela 5. Os indicadores 

ESPVIDA, MORT_1_pt e MORT5_pt são os que possuem maior valor do teste F e 

os mais similares. 

Tabela 5 - Resultado análise de variância Anova, classificado pelo valor do teste F, de demografia 

 Indicador Valor teste F  Indicador Valor teste F 

1 ESPVIDA 6249,91 5 FECTOT 751,69 

2 MORT1_pt 2872,72 6 T_ENV_pt 439,95 

3 MORT5-pt 2199,53 7 SOBRE40 199,55 

4 RAZDEP_pt 1170,25 8 SOBRE60 145,68 

 

3. Análise de regressão logística ordinal 

Com base nos cinco indicadores (1,4,5,6,7) aplicou-se a análise de regressão 

logística ordinal e obtive-se 83,2% de taxa de acertos na distribuição dos municípios. 

Com os indicadores ESPVIDA E SOBRE40 (probabilidade de sobrevivência até 40 
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anos), os mais significativos na análise de regressão logística ordinal obtiveram 

concordância de 82,3%. 

Com estes resultados é possível relacionar a dimensão demografia no Brasil 

com os valores dos indicadores ESPVIDA E SOBRE40. 

 

3.2 Indicadores de Educação  
 

 
 1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores) 

A dimensão educação possui um grande número de indicadores, sendo vários 

sobre o mesmo tema. Por esta razão escolheu-se o indicador com maior valor na 

Anova (teste F) de cada tema. Os temas utilizados foram os definidos no Atlas 

Brasil. A tabela 6 demonstra os temas, os indicadores e os valores do teste F. 

 
Tabela 6 - Relações entre indicadores de educação, temas e valor do teste F 

Tema Analfabetismo 

 Indicador Valor teste F  Indicador 
Valor 

teste F 

1 T_ANALF25M_pt 2804,57 5 T_ANALF18A24_pt 1700,79 

2 T_ANALF15M_pt 2738,06 6 T_ANALF11A14_pt 1346,86 

3 T_ANALF18M_pt 2722,61 7 T_ANALF15A17_pt 1122,77 

4 T_ANALF25A29_pt 2280,40    

Tema Escolaridade 

1 T_FUND15A17 1327,40 9 P_FUND 423,90 

2 T_FUND16A18 1250,50 10 T_FUND18M 413,89 

3 T_FUND18A24 1076,90 11 T_FUND25M 398,26 

4 T_MED18A20 1031,15 12 P_SUPER 365,45 

5 T_MED18A24 920,63 13 T_MED18M 353,23 

6 T_MED19A21 872,89 14 P_MED 287,87 

7 E_ANOSESTUDO 524,22 15 T_MED25M 273,67 

8 T_SUPER25M 433,26    

Tema Atendimento 

1 T_FREQ4A6 350,70 7 T_FREQ18A24 134,47 

2 T_FREQ4A5 343,76 8 T_FREQ6A17 112,41 

3 T_FREQ5A6 297,67 9 T_FREQ25A29 100,44 

4 T_FREQ6A14 252,01 10 T_FREQ0A3 93,50 

5 T_FREQ6 262,27 11 T_FREQ15A17 17,96 

6 T_FREQ11A14 150,30    

Tema Frequência Bruta 

1 T_FBFUND 738,93 4 T_FBPRE 208,65 
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2 T_FBSUPER 553,72 5 T_FBMED 52,57 

3 T_FBBAS 448,44    

Tema Frequência Líquida 

1 T_FLMED 767,41 4 T_FLPRE 240,86 

2 T_FLSUPER 761,46 5 T_FLFUND 124,04 

3 T_FUND12A14 595,93 6 T_FLBAS 92,21 

Tema Defasagem idade-série 

1 T_ATRASO_2_BASICO_pt 1199,16 6 T_ATRASO_1_FUND_pt 410,34 

2 T_ATRASO_0_BASICO_pt 1112,04 7 T_ATRASO_2_MED_pt 389,59 

3 T_ATRASO_0_FUND_pt 854,52 8 T_ATRASO_1_MED_pt 423,40 

4 T_ATRASO_2_FUND_pt 811,84 9 T_ATRASO_1_BASICO_pt 371,48 

5 T_ATRASO_0_MED_pt 688,37    

Tema Defasagem idade-nível 

1 T_FREQFUND15A17 1411,31 4 T_FREQFUND45 491,60 

2 T_FREQFUND1824 1008.43 5 T_FREQMED614 324,27 

3 T_FREQMED1824 940,82 6 T_FREQSUPER1517 333,29 

 

Utilizando o primeiro indicador de cada um dos sete temas, obteve-se o 

gráfico 16. Os indicadores T_FLMED (taxa de frequência líquida ao ensino   médio) 

com T_FUND15A17 (percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental 

completo) e T_FREQFUND15A17 (percentual de 15 a 17 anos no fundamental) e 

T_FBFUND (Taxa de frequência bruta ao fundamental) apresentam alta 

similaridade. O gráfico 17 utilizou cinco indicadores com maior valor no teste F. 
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Gráfico 16 - Relações entre indicadores de educação 
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Gráfico 17 - Relações entre os cinco indicadores de educação 
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2. Análise de regressão logística ordinal 

Com base nos cinco indicadores aplicou-se a análise de regressão logística 

ordinal e obtive-se 87,7% de taxa de acertos na distribuição dos municípios. Os 

indicadores, T_ANALF25M (taxa de analfabetismo 25 anos ou mais) e T_FREQ4A6 

(percentual de 4 a 5 anos na escola) são provavelmente os mais significativos na 

dimensão. A análise de regressão logística ordinal com os dois indicadores teve uma 

taxa de acerto de 86,3%. 

Com estes resultados relaciona-se a dimensão Educação no Brasil com os 

valores dos indicadores T_ANALF25M e T_FREQ4A6. 

 
3.4 Indicadores de Trabalho 

 
  

1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores) 

A dimensão trabalho também possui um grande número de indicadores, 

sendo vários sobre o mesmo tema. Por esta razão escolheu-se o indicador com 

maior valor na Anova (teste F) de cada tema. Os temas utilizados foram os definidos 

no Atlas Brasil. A tabela 7 demonstra os temas, os indicadores e os valores do teste 

F. 

 

Tabela 7 - Relações entre indicadores de trabalho, temas e valor do teste F 

Tema Ocupação/desocupação 

 Indicador Valor teste F  Indicador Valor teste F 

1 T_ATIV1824 1510,75 7 T_DES1824_pt 446,39 

2 T_ATIV 1472,08 8 T_DES 442,07 

3 T_ATIV2529 1247,82 9 T_DES2529 440,14 

4 T_ATIV18M 942,94 10 T-ATIV1014 214,73 

5 T_ATIV1517 648,37 11 T_DES1517_pt 126,09 

6 T_DES18M_pt 522,63 12 T_DES1014_pt 107,26 

Tema Posição na ocupação 

1 P_FORMAL 1188,58 4 CPR 309,43 

2 TRABSC_pt 752,56 5 EMP 321,64 

3 TRABCC 640,14 6 TRABPUB 177,47 

Tema Escolaridade 

1 P_FUND 423,90 3 P_MED 287,87 
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2 P_SUPER 365,45    

Tema Setor 

1 P_TRANSF 271,62 5 P_SIUP 14,55 

2 P_SERV 166,48 6 P_COM 18,64 

3 P_AGRO 182,00 7 P_EXTR 12,37 

4 P_CONSTR 56,66    

Tema Rendimento 

1 REN1 1532,16 5 REN0 714,48 

2 REN2 1086,60 6 REN5 500,15 

3 RENOCUP 1036,18 7 THEILTRAB 233,91 

4 REN3 804,70    

 

Utilizando o primeiro indicador de cada um dos cinco temas, obteve-se o gráfico 18 

que evidência a similaridade entre os indicadores P_FORMAL (grau de formalização 

dos ocupados - 18 anos ou mais) e P_FUND (percentual dos ocupados com 

fundamental completo – 18 anos ou mais). O gráfico 19 com os quatro indicadores. 

 

Gráfico 18 - Relações entre indicadores de trabalho 
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Gráfico 19 - Relações entre indicadores de trabalho sem o indicador P_FUND 
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2. Análise de regressão logística ordinal 

Com base nos cinco indicadores aplicou-se a análise de regressão logística 

ordinal e obtive-se 84,8% de taxa de acertos na distribuição dos municípios. Os 

indicadores, T_ATIV1824 (taxa de atividade das pessoas de 18 a 24 anos de idade), 

P_TRANSF (percentual dos ocupados na indústria de transformação) são 

provavelmente os mais significativos na dimensão. A análise de regressão logística 

ordinal com os dois indicadores teve uma taxa de acerto de 82,9%. 

Com estes resultados relaciona-se a dimensão Trabalho no Brasil com os 

valores dos indicadores T_ATIV1824, e P_TRANSF. 

 

3.5 Indicadores de Renda 
 

 
1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores) 

A dimensão renda também possui um grande número de indicadores, sendo 

vários sobre o mesmo tema. Por esta razão escolheu-se o indicador com maior valor 

na Anova (teste F) de cada tema. Os temas utilizados foram os definidos no Atlas 

Brasil. A tabela 8 demonstra os temas, os indicadores e os valores do teste F. 
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Tabela 8 - Relações entre indicadores de renda, temas e valor do teste F 

Tema Nível 

 Indicador Valor teste F  Indicador Valor teste F 

1 RDPC3 2108,28 11 RDPCT 1421,69 

2 CORTE2 2036,20 12 CORTE9 1124,03 

3 CORTE3 2046,84 13 REN2 1086,60 

4 RDPC2 1994,88 14 PRENTRAB 1111,43 

5 CORTE1 1892,32 15 RENOCUP 1036,18 

6 RDPC4 1778,45 16 RDPC5 870,17 

7 RDPC1 1699,59 17 REN3 804,70 

8 REN1 1532,16 18 REN0 714,48 

9 CORTE4 1439,52 19 RDPC10 705,20 

10 RDPC 1423,18 20 REN5 500,15 

Tema Pobreza 

1 PPOB_pt 2842,42 6 PIND 1955,02 

2 PMPOB_pt 2764,23 7 RPOB 1978,78 

3 PMPOBCRI_pt 2631,52 8 RMPOB 945,16 

4 PINDCRI_pt 2132,77 9 RIND 54,80 

5 PPOBCRI_pt 2169,98    

Tema Desigualdade 

1 PREN20 1300,88 6 R2040 427,72 

2 PREN40 1038,57 7 R1040 367,74 

3 PREN60 731,36 8 PREN80 342,58 

4 THEIL 571,95 9 PREN20RICOS 326,13 

5 GINI 548,84 10 PREN10RICOS 174,04 
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Gráfico 20 - Relações entre indicadores de renda 
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2. Análise de regressão logística ordinal 

Com base nos três indicadores aplicou-se a análise de regressão logística 

ordinal e obtive-se 84,7% de taxa de acertos na distribuição dos municípios. Os 

indicadores, PREN20 (percentual da renda total apropriada pelos 20% da população 

com menor renda domiciliar per capita), PPOB_pt (proporção dos não vulneráveis à 

pobreza) são provavelmente os mais significativos na dimensão. A análise de 

regressão logística ordinal com os dois indicadores teve a mesma taxa de acerto 

(84,7%). 

Com estes resultados relaciona-se a dimensão Renda no Brasil com os 

valores dos indicadores PREN20, e PPOB_pt. 

 

3.6 Indicadores de Habitação 

 

1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores) 

A análise multivariada de clusters, para identificar as relações entre os 

indicadores da dimensão não demonstrou similaridade entre os indicadores. 
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Gráfico 21 - Relações entre indicadores de habitação 
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2. Anova 

O resultado da análise dos indicadores que compõem a dimensão habitação 

através da análise de variância Anova está descrito na tabela 9. Os indicadores 

T_BANAGUA e T_DENS são os que possuem maior valor no teste F. 

 

Tabela 9 - Resultado da análise de variância Anova, classificado pelo valor do teste F, de habitação 

 Indicador Valor teste F  Indicador Valor de F 

1 T_BANAGUA 1948,60 4 T_LIXO 270,67 

2 T_DENS_pt 1510,90 5 T_LUZ 456,34 

3 T_AGUA 569,62    

 

3. Análise de regressão logística ordinal 

Com base na informação (ordem das regiões determinadas através da Anova) 

aplicou-se a análise de regressão logística ordinal e obteve-se 83,3% de taxa de 

acertos na distribuição dos municípios pelas regiões, utilizando todos os indicadores. 
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Como o grau entre os indicadores é semelhante, T_BANAGUA ou T_DENS_pt 

foram os com maior taxa de acertos (83,7%). 

Com estes resultados pode se avaliar que a dimensão Habitação no Brasil é 

explicada entre as regiões através dos indicadores T_BANAGUA ou T_DENS_pt. 

 

3.7 Indicadores de Vulnerabilidade 

 

1. Análise multivariada de clusters de variáveis (indicadores) 
 

A dimensão vulnerabilidade também possui um grande número de 

indicadores, sendo vários sobre o mesmo tema. Por esta razão escolheu-se o 

indicador com maior valor na Anova (teste F) de cada tema. Os temas utilizados 

foram os definidos no Atlas Brasil. A tabela 10 demonstra os temas, os indicadores e 

os valores do teste F. 

 

Tabela 10 - Resultado da análise de variância Anova, classificado pelo valor do teste F, de 

vulnerabilidade 

Tema Mulheres 

 Indicador Valor teste F  Indicador Valor de F 

1 T_MULHCHEFEFIF014 595,29 3 T_M10A14CF 65,75 

2 T_M15A17CF 303,28    

Tema Crianças 

1 MORT1 2872,72 4 T_FORA6A14 346,19 

2 PINDCRI 2042,25 5 T_FORA4A5 340,34 

3 T_CRIFUNDIN_TODOS 756,16 6   

Tema Educação/Trabalho/Renda 

1 T_NESTUDA_NTRAB_MMEIO 1991,47 4 T_FUNDIN18MINF 954,27 

2 T_FUNDIN_TODOS_MMEIO 1753,86 5 T_FUNDIN_TODOS 531,86 

3 T_RMAXIDOSO 1507,50 6 T_OCUPDESLOC_1 421,49 

Tema Habitação 

1 AGUA_ESGOTO 1151,14 3 PAREDE 338,20 

2 T_SLUZ 410,64    
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Gráfico 22 – Relações entre indicadores de vulnerabilidade 
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2. Análise de regressão logística ordinal 

Com base nos quatro indicadores aplicou-se a análise de regressão logística 

ordinal e obtive-se 85,8% de taxa de acertos na distribuição dos municípios. Os 

indicadores, T_NESTUDA_NTRAB_MMMEIO (percentual de pessoas de 15 a 24 

anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza), 

AGUA_ESGOTO (percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água 

e esgotamento sanitário inadequados) são provavelmente os mais significativos na 

dimensão. A análise de regressão logística ordinal com os dois indicadores teve uma 

taxa de acerto de 86,0%. 

Com estes resultados relaciona-se a dimensão Vulnerabilidade no Brasil com 

os valores dos indicadores T_NESTUDA_NTRAB_MMMEIO, e AGUA_ESGOTO 
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3.8 Visão geral do Brasil 

 

Quadro 6 – Relações de indicadores mais representativos por dimensão 

Indicadores mais representativos por dimensão 

Desenvolvimento 
Humano 

IDHM e IDHM_E (educação) 

Demografia ESPVIDA e SOBRE40 

Educação T_ANALF25M e T_FREQ4A6 

Trabalho T_ATIV1824, e P_TRANSF 

Renda PREN20, e PPOB_pt 

Habitação T_BANAGUA ou T_DENS_pt 

Vulnerabilidade T_NESTUDA_NTRAB_MMMEIO, e AGUA_ESGOTO 

 

Com os indicadores mais significativos por dimensão selecionados (quadro 6) 

a análise de variância Anova foi aplicado por região (para facilitar a visualização os 

nomes dos indicadores foram substituídos conforme a tabela 11). O resultado, 

apresentado no gráfico 23, demonstra a separação das regiões Nordeste e Norte em 

oposição a Centro Oeste, Sudeste e Sul e a variável que tem mais influência no 

distanciamento das duas regiões é a PPOB_pt. 

O indicador PPOB reflete a proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais, em reais de agosto de 2010, 

equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data (universo de indivíduos é limitado 

àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes). Verificando as médias 

das regiões, Norte (61,5%) e Nordeste (66,6%) tem um alto volume de pessoas 

vivendo com valores de renda abaixo de ½ salário mínimo, enquanto o Centro Oeste 

(33,8%), Sudeste (32,2%) e Sul (23,9%), este indicador é bastante inferior. 
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Tabela 11 – Relações de indicadores mais representativos e valor do teste F 

Variável Nome indicador Teste F 

V1 ESPVIDA 6249,91 

V2 PPOB_pt 2842,42 

V3 T_NESTUDA_NTRAB_MMMEIO 1991,47 

V4 T_BANAGUA 1948,60 

V5 T_ANALF25M 1804,97 

V6 IDHM 1734,92 

V7 AGUA_ESGOTO 1151,14 

V8 T_DENS_pt 1510,90 

V9 T_ATIV1824 1510,75 

V10 PREN20 1300,88 

V11 IDHM_E 884,41 

V12 T_FREQ4A6 350,70 

V13 P_TRANSF 271,62 

V14 SOBRE40 199,55 

 

Gráfico 23 – Relações de indicadores mais representativos por região 
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Gráfico 24 – Relações de indicadores mais representativos por região sem a variável V6 
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Analisando os estados que formam cada região geográfica 

 

A composição das regiões geográficas é heterogênea no Brasil, enquanto o 

Nordeste é composto por oito estados, a região Sul possui três estados. A tabela 12 

resume os valores da análise de variância Anova para as regiões considerando as 

informações por estado (anteriormente trabalhou-se com os municípios das regiões). 

Os indicadores ESPVIDA, PPOB_pt e T_NESTUDA_NTRAB_MMMEIO 

mantem-se entre os mais significativos e a taxa de analfabetismo (T_ANALF25M) e 

o número de pessoas trabalhando na faixa de 18 a 24 anos ganham relevância 

quando a análise é feito por estados. 
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Tabela 12 – Relações de indicadores mais representativos, valores do teste F considerando regiões 

por municípios e regiões por estado 

Variável Nome indicador Teste F - Municípios Teste F - Estados 

V1 ESPVIDA 6249,91 66,67 

V2 PPOB_pt 2842,42 43,64 

V3 T_NESTUDA_NTRAB_MMMEIO 1991,47 39,52 

V4 T_BANAGUA 1948,60 15,65 

V5 T_ANALF25M 1804,97 42,09 

V6 IDHM 1734,92 28,78 

V7 AGUA_ESGOTO 1151,14 12,42 

V8 T_DENS_pt 1510,90 11,02 

V9 T_ATIV1824 1510,75 30,70 

V10 PREN20 1300,88 28,43 

V11 IDHM_E 884,41 13,76 

V12 T_FREQ4A6 350,70 14,46 

V13 P_TRANSF 271,62 11,97 

V14 SOBRE40 199,55 8,44 

 

O gráfico 25, resultado da análise de correspondência, demonstra a posição 

dos estados. 
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Gráfico 25 – Relações de indicadores mais representativos por região sem a variável V6 
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No gráfico verifica-se o posicionamento de grande parte dos estados das 

regiões Norte e Nordeste em oposição aos estados do Centro Oeste, Sudeste e Sul, 

semelhante a análise por municípios. O estado de Rondônia, que apresenta médias 

maiores que as da região Norte em todas as variáveis a exceção da v12 - Percentual 

da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola, tem padrão semelhante 

às regiões mais desenvolvidas. O estado de Tocantins difere do padrão da região 

Norte, mas está em posição intermediaria; verificando as médias dos indicadores, 

Tocantins tem valores superiores ou iguais nos indicadores analisados exceto em 

P_TRANS (percentual dos ocupados na indústria de transformação) que está abaixo 

da média da região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a compreender entre o grande número de 

indicadores sintéticos e analíticos hoje disponibilizados para medir o 

desenvolvimento social quais são os mais significativos para descrever o país. 

O tema é amplo e complexo. Neste estudo optou-se primeiramente em 

compreender onde o país encontra-se em relação as outras nações quando a ótica 

são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o índice de Desenvolvimento 

Humano e a qualidade da educação (PISA), cada vez mais considerada como 

essencial para o desenvolvimento. Após a análise dos indicadores globais o 

caminho escolhido foi analisar uma extensa plataforma de indicadores (Atlas Brasil 

2013) para selecionar os mais relevantes para avaliar as condições do país. 

Obter este resultado implica em abrir a possibilidade de priorizar políticas 

públicas, discutindo, planejando e monitorando aspectos essenciais para o 

desenvolvimento social. 

Para essa finalidade são apresentadas uma série de considerações tomadas 

com base em uma longa série de análises estatísticas de diferentes indicadores que 

permitem visualizar melhor as características regionais e locais do país. 

Os resultados mostram que quando os dados do IDH são analisados, o país 

aparece em boas condições em termos do desenvolvimento humano. Em relação 

aos ODM, o objetivo 1, redução da extrema pobreza, o país cumpriu a meta de 

reduzir pela metade a população nestas condições, mas a pesquisa mostra que isso 

não foi suficiente para eliminar o problema da desigualdade social, ainda crítico no 

país.  

É o que demonstra a análise dos indicadores da plataforma Atlas Brasil 2013, 

através do qual fica mais em evidência a grande diferença que persiste entres as 

regiões Nordeste e Norte e o restante do país (gráfico 23). 

De fato mais concretamente relacionando os municípios brasileiros e o 

percentual da população em estado de extrema pobreza, verifica-se que, em 2010, 

havia vinte municípios com mais de 50% da população com renda inferior a R$ 

70,00 mês. Destes vinte municípios, onze estão no estado do Maranhão (que possui 

22,47% da população nesta faixa). Marajá do Sena, que possuía 50,77% da 
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população em extrema pobreza em 1991, teve em 2010 este número elevado para 

60,72% da população de 8.051 habitantes. 

As analises levantam a hipótese que os programas de transferência de renda, 

do governo federal, em muito ajudaram o país, mas ou não atingiram igualmente 

todos os estados ou a gestão destes não realizou seu trabalho ou a distância era 

imensa e a correção foi insuficiente para eliminarmos a extrema pobreza dado o 

próprio contexto sociocultural. 

O economista Francis Fukuyama (2005) sugere que a qualidade dos serviços 

prestados pelo Estado na América Latina é o grande entrave ao desenvolvimento 

econômico. Para o autor os cidadãos se mostram dispostos a pagarem impostos 

quando de fato veem resultados e não quando há uma forte desconfiança da 

sociedade com a capacidade de gestão do Estado.  

Os pesquisadores Daron Acemoglu e James Robinson (2012) estudaram as 

diferenças históricas entre as nações e concluem que quando os problemas 

permanecem, eles tem sua origem nas diferenças institucionais entre os países, 

dado que são as instituições políticas e econômicas que determinam o estado de 

desenvolvimento, e somente quando um país possui instituições econômicas e 

políticas que permitem a inclusão do cidadão, ele gera progresso social.  

A inclusão do cidadão, significa a possibilidade de todos os habitantes 

poderem viver de acordo com sua vocação, pois o cidadão que vive de acordo com 

sua vocação, produz mais, e por consequência aumenta a produtividade do país, 

permitindo a geração de riqueza. Com esta riqueza, as instituições inclusivas podem 

oferecer acesso à educação e a tecnologia, que são também motores da 

produtividade. Criando assim um ciclo virtuoso de bem-estar, algo que também pode 

se observar na proposta das liberdades instrumentais de Amartya Sen. 

Para que as instituições econômicas sejam inclusivas e apoiem a geração de 

riqueza é necessário que as instituições políticas sejam centralizadas e pluralistas e 

não instituições políticas que concentram o poder na mão de uma pequena elite e 

que não imponha limites ao exercício de poder por este grupo privilegiado. 

            Outro fato apresentado pelas analises neste trabalho mostra que a taxa de 

analfabetismo da população de 25 anos ou mais é o indicador mais significativo para 

diferenciar a região Norte e Nordeste (gráfico 24), relacionando-se com os valores 
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mais baixos indicados pelo IDHM_E, que considera a escolaridade da população 

adulta no cálculo.  

 Em 2010 eram 46 os municípios brasileiros com a taxa de analfabetismo 

ainda maior que 50% da sua população, todos na região Nordeste, sendo que os 

estados de Alagoas e Paraíba possuíam 13 municípios cada um nesta situação. 

 Outro indicador da dimensão educação que diferencia a região Nordeste é o 

percentual da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola, a região, 

neste aspecto, tem o maior índice do país. Algumas hipóteses podem relacionar este 

resultado a exigência do Programa Bolsa Família, que condiciona o recebimento do 

benefício à família matricular o filho e garantir pelo menos 85% de frequência na 

escola.  

 Entre os 14 indicadores mais significativos encontrados nenhum relaciona-se 

à qualidade de ensino, isto é, não aparece uma relação direta de causa e efeito,  

dada talvez a complexidade sistêmica do processo. Como os resultados do país no 

PISA não indicam bons números, uma hipótese pode ser o nivelamento inferior da 

grande maioria dos municípios. Se considerarmos que o ODM 2, atingir o ensino 

básico universal, não deverá ser atingido pelo país, é necessário analisar 

profundamente as recomendações do PISA e os 2.050 municípios que estão abaixo 

da nota média nacional do IDEB. 

            Outra consideração importante está na relevância do indicador percentual da 

população que vive em domicílios com banheiro e água encanada, isto é 

infraestrutura básica. Enquanto as regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul tem 

percentagens acima de 90%, o Norte e Nordeste ainda se limitam a 57% e 62% 

respectivamente. As limitações encontram-se na concentração das análises sem 

considerar as divisões da população em gênero e raça e na utilização de um único 

período.  

 A análise dos indicadores da plataforma Atlas Brasil possibilitou separarmos 

os indicadores mais significativos como era o objetivo desta pesquisa abrindo a 

possibilidade de definição de planos de ação e planejamento direcionado; no entanto 

seria necessário agora elaborar propostas no estilo dos Planos B de Lester Brown 

(2009), B do Brasil. 
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ANEXOS 

 

Quadro 3 - Relação de objetivos, metas e indicadores do milênio definidos pela ONU e os 

correspondentes no Brasil 

 

Objetivo 1 
A erradicação da extrema pobreza e da fome 

Meta 1A 
A redução pela metade, entre 1990 e 2015, da proporção da 
população com renda inferior a um dólar por dia. O Brasil assumiu 
atingir ¼ do nível de 1990. 

Indicadores das Nações 
Unidas 

1. Proporção da população que ganha menos de 1 dólar PPC por dia  
2. Proporção da população abaixo da população da linha nacional de 

pobreza  
3. Índice de hiato de pobreza - incidência x grau de pobreza  
4. Participação dos 20% mais pobres da população no consumo 

nacional  
5. Taxa de desemprego na faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo, e 

total 

Indicadores 
Brasil 

1. Participação dos 20% mais ricos da população na renda nacional  
2. Distribuição das pessoas entre os 10% mais pobres e o 1% mais 

ricos, por cor/raça  
3. Nº de operações de fiscalização de trabalho escravo, nº de 

estabelecimentos fiscalizados e nº de trabalhadores libertados 
4. Nº de beneficiários e potenciais beneficiários do BPC/RMV 

Meta 1B 
Alcançar o emprego pleno e produtivo e do trabalho digno para todos, 
incluindo mulheres e jovens 

Meta 1C 
Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população 
que sofre de fome. O Brasil assumiu erradicar a fome entre 1990 e 
2015. 

Indicadores das Nações 
Unidas 

4. Prevalência de crianças (com menos de 5 anos) abaixo do peso  
5. Proporção da população que não atinge o nível mínimo de consumo 

dietético de calorias 

Indicadores 
Brasil 

1. Disponibilidade de kcal para consumo da população  
2. Prevalência de crianças (com menos de 2 anos de idade) abaixo do 

peso por regiões  
3. Prevalência de adultos (20 anos ou mais de idade) abaixo do peso  
4. Prevalência de adultos com sobrepeso ou obesidade 

 

Objetivo 2 
Atingir o ensino básico universal.  

Meta 2A 

Assegurar que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 
terminem um ciclo completo de ensino básico. O Brasil assumiu que 
até 2015, todas as crianças, de todas as regiões do país, 
independentemente da cor, raça e sexo, concluam o ensino 
fundamental. 

Indicadores das Nações 
Unidas 

6. Taxa líquida de matrícula no ensino primário.  
7. Proporção de alunos que iniciam o 1º ano e atingem o 5º. 
8. Taxa de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 anos. 

Indicadores 
Brasil 

1. Taxa de frequência escolar líquida das pessoas de 7 a 17 anos, por 
grupos de idade e nível de ensino, segundo sexo e cor/raça – Brasil e 
grandes regiões. 

2. Taxa de frequência líquida das pessoas de 7 a 17 anos de idade, 



96 
 

segundo os quintis de rendimento familiar mensal per capita.  
3. Proporção de pessoas de 11 e 12 anos que tenham concluído a 4ª 

série do ensino fundamental e pessoas de 18 anos que concluíram 
este nível de ensino.  

4. Índice de adequação idade-anos de escolaridade, da população de 9 
a 16 anos – Brasil e grandes regiões. 

5. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 a 24 anos de idade, 
segundo sexo, cor/raça e situação do domicílio – Brasil e grandes 
regiões. 

 

Objetivo 3 
Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 

Meta 3A 
A eliminação da disparidade entre os sexos nos diversos níveis de 
educação até 2015. 

Indicadores 
Nações Unidas 

9. Razão meninas/meninos no ensino básico, médio e superior. 
10. Razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 

24 anos 
11. Percentagem de mulheres assalariadas no setor não-agrícola. 
12. Proporção de mulheres exercendo mandatos no parlamento nacional. 

Indicadores 
Brasil 

1. Proporção de mulheres ocupadas no setor agrícola sem rendimento, 
por grandes regiões 

2. Taxa de defasagem escolar entre os estudantes de 7 a 17 anos de 
idade, por sexo e cor/raça 

3. Taxa de participação por sexo e cor/raça 
4. Distribuição da população ocupada por sexo e cor/raça, segundo a 

posição na ocupação  
5. Proporção de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho 

assinada, por cor/raça 
6. Proporção da população ocupada que contribui para a Previdência 

Social, por sexo e cor/raça 
7. Relação entre o rendimento-hora da população ocupada, por sexo, 

cor/raça e anos de estudo 
8. Proporção de mulheres eleitas senadoras e deputadas federais em 

relação ao total de eleitos 
9. Distribuição dos cargos de DAS, segundo sexo  
10. Número de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher  
11. Número de ocorrências de delitos por DEAM 
12. Mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados e assembleias 

legislativas, por grandes regiões 

 

Objetivo 4 
Reduzir a mortalidade infantil 

Meta 4A 
Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças 
menores de cinco anos. 

Indicadores das Nações 
Unidas 

13. Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos. 
14. Taxa de mortalidade infantil. 
15. Proporção de crianças de 1 anos vacinadas contra o sarampo. 

Indicadores  
Brasil 

1. Mortalidade proporcional entre menores de um ano, segundo grupos de 
causas, Brasil e grandes regiões  

2. Distribuição percentual dos óbitos infantis por grupos de idade (0 a 6 
dias; 7 a 27 dias; 28 a 364 dias), por causas selecionadas, por grandes 
regiões e por cor/raça 

 

Objetivo 5 
Melhorar a saúde materna 
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Meta 5A 

Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade 
materna. O Brasil assumiu: 
Até 2015, ter detido o crescimento da mortalidade por câncer de mama 
e de colo de útero, invertendo a tendência atual 

Meta 5B 
Promover, na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), cobertura 
universal por ações de saúde sexual e reprodutiva até 2015. 

Indicadores das Nações 
Unidas 

16. Taxa de mortalidade materna. 
17. Proporção de partos assistidos por profissional de saúde qualificado. 

Indicadores Brasil 

1. Proporção de óbitos maternos segundo grupo de causas 
2. Proporção de cobertura por consultas de pré-natal  
3. Número de internações por aborto no SUS, por grandes regiões  
4. Taxa de mortalidade de mulheres de 30 a 69 anos, segundo tipos 

selecionados de neoplasias  
5. Taxa de mortalidade de mulheres de 30 a 69 anos por causas 

selecionadas 

 

Objetivo 6 
Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças 

Meta 6A 
Até 2015, ter detido a propagação do HIV/Aids e começado a inverter a 
tendência atual.  

Indicadores das Nações 
Unidas 

18. Taxa de prevalência do HIV/AIDS entre as mulheres grávidas com 
idades de 15 a 24 anos 

19. Taxa de utilização de anticoncepcionais  
19A. Uso de preservativos na última relação sexual de risco 
19B. Proporção de pessoas entre 15 e 24 anos com conhecimento 
correto do HIV/AIDS 

20. Número de crianças tornadas órfãs pela AIDS 

Indicadores Brasil 

1. Taxa de incidência de AIDS, segundo região de residência por ano de 
diagnóstico  

2. Prevalência da infecção pelo HIV entre a população de 15 a 49 anos, 
por sexo 

3. Coeficiente de mortalidade por AIDS segundo região de residência por 
ano do óbito 

Meta 6B Acesso universal ao tratamento para os portadores de HIV 

Meta 6C 

Até 2015, ter detido a incidência da malária e de outras doenças 
importantes e começado a inverter a tendência atual. O Brasil assumiu: 
Até 2015, ter reduzido a incidência da malária e da tuberculose 
Até 2010, ter eliminado a hanseníase 

Indicadores das Nações 
Unidas 

21. Taxas de prevalência e de mortalidade ligadas à malária 
22. Proporção da população das zonas de risco que utiliza meios de 

proteção e de tratamento eficazes contra a malária 
23. Taxas de prevalência e de mortalidade ligadas à tuberculose  
24. Proporção de casos de tuberculose detectados e curados no âmbito de 

tratamentos de curta duração sob vigilância direta 

Indicadores Brasil 

1. Número de casos de malária na Amazônia Legal 
2. Incidência e taxa de incidência de tuberculose 
3. Coeficiente de prevalência de hanseníase (utiliza indicador de 

coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos). 

 

Objetivo 7 
Garantir a sustentabilidade ambiental 

Meta 7A 
Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e 
programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais 
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Indicadores das Nações 
Unidas 

25. Proporção de áreas terrestres cobertas por florestas  
26. Fração da área protegida para manter a diversidade biológica sobre a 

superfície total  
27. Uso de energia (equivalente a quilos de petróleo) por US$ 1,00 PPC do 

PIB  
28. Emissões per capita de CO2 em 2002 e de outros gases de efeito 

estufa e consumo de substâncias eliminadoras de ozônio 
29. Proporção da população que utiliza combustíveis sólidos 

Indicadores do Brasil 

1. Área original e área de remanescentes florestais da Mata Atlântica em 
1990 e  

2. 1995  
3. Taxa média de desmatamento da Amazônia, em 1977-1988 e de 1988 

a 2004  
4. Número e área total de Unidades de Conservação federais, 2002 a 

2005  
5. Distribuição da área total de Unidades de Conservação federais em 

categorias de manejo, 2005  
6. Número, tipos e áreas de Unidades de Conservação municipais, em 

2002  
7. População indígena no Brasil  
8. Número total de terras indígenas, Brasil, 2005  
9. Número total de terras indígenas e área daquelas que têm situação 

fundiária regularizada ou em fase de finalização, Brasil 
10. Oferta interna de energia no Brasil, em 2003  
11. Intensidade no uso de energia no setor agropecuário, em 1995 e 2003  
12. Intensidade no uso de energia na indústria, em 1995 e 2003  
13. Intensidade no uso de energia no setor de transportes, em 1995 e 2003  
14. Intensidade no uso de energia no setor de serviços, em 1995 e 2003  
15. Emissões de CO2 por dólar de PIB, em 2002  
16. Emissões de CO2 por oferta interna de energia, em 2002  
17. Emissões de CO2, metano, óxido nitroso, óxidos de nitrogênio e 

monóxido de carbono, 1990 e 1994  
18. Consumo de CFC, PCA, brometo de metila, halons, CTC, HCFC, 1992 

e 2003 

Meta 7B 
Reduzir a perda de biodiversidade, alcançando em 2010, redução 
significativa na taxa  

Meta 7C 
Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso 
permanente e sustentável a água potável e esgotamento sanitário 

Indicadores das Nações 
Unidas 

30. Proporção da população (urbana e rural) com acesso a uma fonte de 
água tratada, para o acesso a água por rede geral, poço ou nascente 
ou outro tipo 

31. Proporção da população com acesso a melhores condições de 
esgotamento sanitário - urbano e rural para esgoto por rede geral, fossa 
séptica, fossa rudimentar e outros tipos 

Indicadores Brasil 

1. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água adequado, em áreas urbanas e rurais 

2. Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes 
urbanos com acesso simultâneo a água canalizada interna de rede 
geral e esgoto de rede geral ou fossa séptica 

Meta 7D 
Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo 
menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários 

Indicadores das Nações 
Unidas 

32. Proporção de domicílios com posse segura da moradia 

Indicadores Brasil 

1. Domicílios em aglomerados subnormais, por grandes regiões.  
2. Déficit habitacional quantitativo por faixa de renda e situação do 

domicílio  
3. Números de domicílios em assentamentos informais  
4. Número de favelas, cortiços, loteamentos irregulares e loteamentos 
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clandestinos Indicador de satisfação da população com a condição de 
moradia por grandes regiões.  

5. Percentual de famílias por existência de problemas no domicílio  
6. Percentual de domicílios particulares permanentes urbanos com 

condições de moradia adequadas, segundo grandes regiões e cor/raça 
dos chefes de domicílio. 

 

Objetivo 8 
Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento 

Meta 8A9 
Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro 
aberto, baseado em regras previsíveis, e não discriminatório. 

Meta 8B1 

Atender às necessidades dos países menos desenvolvidos, incluindo 
um regime isento de direitos e não sujeito a cotas para as exportações 
dos países menos desenvolvidos; um programa reforçado de redução 
da dívida dos países pobres muito endividados 

Meta 8C1 
Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e 
dos pequenos estados insulares em desenvolvimento 

Meta 8D 
Tratar globalmente o problema da dívida dos países em 
desenvolvimento, mediante medidas nacionais e internacionais, de 
modo a tornar a sua dívida sustentável. 

Indicadores das Nações 
Umidas 

33. Ajuda Pública para o Desenvolvimento (APD) líquida como 
porcentagem da renda nacional bruta dos países doadores membros da 
OCDE/Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento   

34. Proporção da APD bilateral, para setores específicos dos doadores da 
OCDE para serviços sociais básicos. 

35. Proporção da APD dos doadores da OCDE que não está vinculada   
36. APD dos doadores da OCDE aos países sem acesso ao mar como 

proporção da Renda Nacional Bruta destes 
37. APD dos doadores da OCDE aos pequenos estados insulares em vias 

de desenvolvimento como proporção da Renda Nacional Bruta destes  
38. Proporção do total das importações dos países desenvolvidos (por valor 

e excluindo armas) provenientes de países em desenvolvimento e 
países menos desenvolvidos, admitidas sem pagamento de direitos 
alfandegários. 

39. Tarifas médias de importação impostas aos produtos agrícolas, têxteis 
e vestuários dos países em vias de desenvolvimento. 

40. Apoios agrícolas estimados para países da OCDE, como porcentagem 
de seus PIB  

41. Proporção da APD outorgada para reforçar capacidades comerciais 
42. Número cumulativo de países que tenham atingido pontos de decisão e 

de cumprimento da Iniciativa Países Pobres Muito Endividados 
43. Dívida oficial perdoada como resultado da Iniciativa Países Pobres 

Muito endividados  
44. Serviço da dívida como porcentagem das exportações de bens e 

serviços 

Meta 8E 
Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e 
executar estratégias que permitam que os jovens obtenham um 
trabalho digno e produtivo. 

Indicadores das Nações 
Unidas 

45. Taxa de desemprego na faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo e 
total. 

Meta 8F 
Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o 
acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em 
vias de desenvolvimento. 

Indicadores das Nações 46. Proporção da população com acesso a medicamentos essenciais a 

                                                           
9 Não foram definidos indicadores 
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Unidas preços acessíveis, numa base sustentável. 

Meta 8G 
Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios 
das novas tecnologias, em especial das tecnologias de informação e de 
comunicações 

Indicadores das Nações 
Unidas 

47. Linhas telefônicas e assinaturas de celulares por 100 habitantes 
48. Computadores pessoais por 100 habitantes 

Fonte: PNUD 

 

Quadro 4 – Posição do Brasil nos ODM 

ODM 1 A erradicação da extrema pobreza e da fome Alcançado 

Meta 1A 
A redução pela metade, entre 1990 e 2015, da proporção da 
população com renda inferior a um dólar por dia. O Brasil assumiu 
atingir ¼ do nível de 1990. 

Alcançado 

Meta 1B 
Alcançar o emprego pleno e produtivo e do trabalho digno para 
todos, incluindo mulheres e jovens. 

Sem 
informação 

Meta 1C 
Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população 
que sofre de fome. O Brasil assumiu erradicar a fome entre 1990 e 
2015. 

Alcançado 

ODM 2 Atingir o ensino básico universal Lento 

Meta 2A 

Assegurar que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 
terminem um ciclo completo de ensino básico. O Brasil assumiu que 
até 2015, todas as crianças, de todas as regiões do país, 
independentemente da cor, raça e sexo, concluam o ensino 
fundamental. 

Lento 

ODM 3 
Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 
mulheres 

Lento 

Meta 3A 
A eliminação da disparidade entre os sexos nos diversos níveis de 
educação até 2015. 

Lento 

ODM 4 Reduzir a mortalidade infantil Rápido 

Meta 4A 
Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de 
crianças menores de cinco anos. 

Rápido 

ODM 5 Melhorar a saúde materna Rápido 

Meta 5A 
Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade 
materna. O Brasil assumiu: Até 2015, ter detido o crescimento da 
mortalidade por câncer de mama e de colo de útero, invertendo a 

Rápido 
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tendência atual 

Meta 5B 
Promover, na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), cobertura 
universal por ações de saúde sexual e reprodutiva até 2015. 

Lento 

ODM 6 Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças Lento 

Meta 6A 
Até 2015, ter detido a propagação do HIV/AIDS e começado a 
inverter a tendência atual.  

Flat 

Meta 6B Acesso universal ao tratamento para os portadores de HIV 
Sem 
informação 

Meta 6C 

Até 2015, ter detido a incidência da malária e de outras doenças 
importantes e começado a inverter a tendência atual. O Brasil 
assumiu: 
Até 2015, ter reduzido a incidência da malária e da tuberculose 
Até 2010, ter eliminado a hanseníase. 

Lento 

ODM 7 Garantir a sustentabilidade ambiental Rápido 

Meta 7A 
Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas 
e programas nacionais 

Lento 

Meta 7B Reverter à perda de recursos ambientais Alcançado 

Meta 7C 
Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem 
acesso permanente e sustentável a água potável e esgotamento 
sanitário. 

Alcançado 

Meta 7D 
Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo 
menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. 

Lento 

 

 

Quadro 5 -  Indicadores disponibilizados no Atlas Brasil por área de análise 

Desenvolvimento Humano (DH) – Demografia (D) - Educação (E) – Renda (R) – Trabalho (T) – 

Habitação(H) – Vulnerabilidade (V) 

Área SIGLA 
NOME 
CURTO 

NOME LONGO DEFINIÇÃO 

 UF 
Código da 
Unidade da 
Federação 

Código da Unidade 
da Federação 

Código utilizado pelo IBGE 
para identificação do 

estado. 

 UFN Nome da Nome da Unidade Nome da Unidade da 
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Unidade da 
Federação 

da Federação Federação. 

 CODMUN6 
Código do 
Município 

Código do 
Município 

Código utilizado pelo IBGE 
para identificação do 

município. 

 CODMUN7 
Código do 
Município 

Código do 
Município 

Código utilizado pelo IBGE 
para identificação do 
município (com digito 

verificador). 

 NOMEMUN 
Nome do 
Município 

Nome do município Nome do município. 

DH 
D 

ESPVIDA 
 

Esperança 
de vida ao 

nascer 

Esperança de vida 
ao nascer 

Número médio de anos 
que as pessoas deverão 

viver a partir do 
nascimento, se 

permanecerem constantes 
ao longo da vida o nível e 
o padrão de mortalidade 

por idade prevalecentes no 
ano do Censo. 

D FECTOT 
Taxa de 

fecundidade 
total 

Taxa de 
fecundidade total 

Número médio de filhos 
que uma mulher deverá ter 

ao terminar o período 
reprodutivo (15 a 49 anos 

de idade). 

D 
V 

MORT1 
Mortalidade 

infantil 
Mortalidade até um 

ano de idade 

Número de crianças que 
não deverão sobreviver ao 
primeiro ano de vida em 

cada 1000 crianças 
nascidas vivas. 

D MORT5 
Mortalidade 
até 5 anos 
de idade 

Mortalidade até 
cinco anos de 

idade 

Probabilidade de morrer 
entre o nascimento e a 

idade exata de 5 anos, por 
1000 crianças nascidas 

vivas. 

D RAZDEP 
Razão de 

dependência 

Percentual da 
população de 

menos de 15 anos 
e da população de 
65 anos e mais em 

relação à 
população de 15 a 

64 anos 

Razão de dependência é 
medida pela razão entre o 
número de pessoas com 

14 anos ou menos e de 65 
anos ou mais de idade 

(população dependente) e 
o número de pessoas com 

idade de 15 a 64 anos 
(população potencialmente 
ativa) multiplicado por 100. 

D SOBRE40 

Probabilidad
e de 

sobrevivênci
a até 40 

anos 

Probabilidade de 
sobrevivência até 

40 anos 

Probabilidade de uma 
criança recém-nascida 
viver até os 40 anos, se 

permanecerem constantes 
ao longo da vida o nível e 
o padrão de mortalidade 

por idade prevalecentes no 
ano do Censo. 

D SOBRE60 

Probabilidad
e de 

sobrevivênci
a até 60 

Probabilidade de 
sobrevivência até 

60 anos 

Probabilidade de uma 
criança recém-nascida 
viver até os 60 anos, se 

permanecerem constantes 
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anos ao longo da vida o nível e 
o padrão de mortalidade 

por idade prevalecentes no 
ano do Censo. 

D T_ENV 
Taxa de 

envelhecime
nto 

Taxa de 
envelhecimento 

Razão entre a população 
de 65 anos ou mais de 

idade e a população total 
multiplicado por 100. 

E E_ANOSESTUDO 
Expectativa 
de anos de 

estudo 

Expectativa de 
anos de estudo aos 
18 anos de idade 

Número médio de anos de 
estudo que uma geração 
de crianças que ingressa 

na escola deverá 
completar ao atingir 18 
anos de idade, se os 

padrões atuais se 
mantiverem ao longo de 

sua vida escolar. 

E T_ANALF11A14 

Taxa de 
analfabetism
o - 11 a 14 

anos 

Taxa de 
analfabetismo da 

população de 11 a 
14 anos de idade 

Razão entre a população 
de 11 a 14 anos de idade 

que não sabe ler nem 
escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_ANALF15A17 

Taxa de 
analfabetism
o - 15 a 17 

anos 

Taxa de 
analfabetismo da 

população de 15 a 
17 anos de idade 

Razão entre a população 
de 15 a 17 anos de idade 

que não sabe ler nem 
escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_ANALF15M 

Taxa de 
analfabetism
o - 15 anos 

ou mais 

Taxa de 
analfabetismo da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade 

Razão entre a população 
de 15 anos ou mais de 
idade que não sabe ler 

nem escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_ANALF18A24 

Taxa de 
analfabetism
o - 18 a 24 

anos 

Taxa de 
analfabetismo da 

população de 18 a 
24 anos de idade 

Razão entre a população 
de 18 a 24 anos de idade 

que não sabe ler nem 
escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_ANALF18M 

Taxa de 
analfabetism
o - 18 anos 

ou mais 

Taxa de 
analfabetismo da 
população de 18 
anos ou mais de 

idade 

Razão entre a população 
de 18 anos ou mais de 
idade que não sabe ler 

nem escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_ANALF25A29 

Taxa de 
analfabetism
o - 25 a 29 

anos 

Taxa de 
analfabetismo da 

população de 25 a 
29 anos de idade 

Razão entre a população 
de 25 a 29 anos de idade 

que não sabe ler nem 
escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
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multiplicado por 100. 

E T_ANALF25M 

Taxa de 
analfabetism
o - 25 anos 

ou mais 

Taxa de 
analfabetismo da 
população de 25 
anos ou mais de 

idade 

Razão entre a população 
de 25 anos ou mais de 
idade que não sabe ler 

nem escrever um bilhete 
simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_ATRASO_0_BASICO 

% de 6 a 17 
anos no 

básico sem 
atraso 

Percentual da 
população de 6 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino básico que 
não tem atraso 

idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 6 a 17 anos 
frequentando o ensino 
básico regular seriado 

(fundamental + médio) sem 
atraso idade-série e o 

número total de pessoas 
nessa faixa etária 

frequentando esse nível de 
ensino multiplicado por 

100. O atraso idade-série é 
calculado pela fórmula: 
[(idade - 5) - número da 

série frequentada], na qual 
o número da série 

frequentada é 10, 11 e 12 
para as pessoas que 

frequentam a 1ª, a 2ª e a 
3ª séries do ensino médio, 
respectivamente. Foram 
consideradas sem atraso 

não só as pessoas para as 
quais o resultado dessa 
fórmula foi igual a zero, 

mas também aquelas para 
as quais o resultado foi 
menor do que zero, ou 
seja, as pessoas com 

adiantamento idade-série. 
As pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 

do ensino fundamental. As 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_ATRASO_0_FUND 

% de 6 a 14 
anos no 

fundamental 
sem atraso 

Percentual da 
população de 6 a 
14 anos de idade 
frequentando o 

ensino fundamental 
que não tem atraso 

idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando o ensino 
fundamental regular 

seriado sem atraso idade-
série e o número total de 

pessoas nessa faixa etária 
frequentando esse nível de 

ensino multiplicado por 
100. O atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
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[(idade - 5) - número da 
série frequentada] e foram 
consideradas sem atraso 

não só as pessoas para as 
quais o resultado dessa 
fórmula foi igual a zero, 

mas também aquelas para 
as quais o resultado foi 
menor do que zero, ou 
seja, as pessoas com 

adiantamento idade-série. 
As pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 
do ensino fundamental. 

E T_ATRASO_0_MED 

% de 15 a 17 
anos no 

médio sem 
atraso 

Percentual da 
população de 15 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino médio que 
não tem atraso 

idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando o ensino 
médio regular seriado sem 

atraso idade-série e o 
número total de pessoas 

nessa faixa etária 
frequentando esse nível de 

ensino multiplicado por 
100. O atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
[(idade - 14) - número da 

série frequentada] e foram 
consideradas sem atraso 

não só as pessoas para as 
quais o resultado dessa 
fórmula foi igual a zero, 

mas também aquelas para 
as quais o resultado foi 
menor do que zero, ou 
seja, as pessoas com 

adiantamento idade-série. 
As pessoas de 15 a 17 
anos frequentando a 4ª 
série do ensino médio 

foram consideradas como 
já tendo concluído esse 

nível de ensino. 

E T_ATRASO_1_BASICO 

% de 6 a 17 
no básico 
com 1 ano 
de atraso 

Percentual da 
população de 6 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino básico que 
tem 1 ano de 

atraso idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 6 a 17 anos 
frequentando o ensino 
básico regular seriado 

(fundamental + médio) com 
atraso idade-série de 1 ano 

e o número total de 
pessoas nessa faixa etária 
frequentando esse nível de 

ensino multiplicado por 
100. O atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
[(idade - 5) - número da 

série frequentada], na qual 
o número da série 

frequentada é 10, 11 e 12 
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para as pessoas que 
frequentam a 1ª, a 2ª e a 

3ª séries do ensino médio, 
respectivamente. As 

pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 

do ensino fundamental. As 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_ATRASO_1_FUND 

% de 6 a 14 
anos no 

fundamental 
com 1 ano 
de atraso 

Percentual da 
população de 6 a 
14 anos de idade 
frequentando o 

ensino fundamental 
que tem 1 ano de 
atraso idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando o ensino 
fundamental regular 

seriado com atraso idade-
série de 1 ano e o número 

total de pessoas nessa 
faixa etária frequentando 

esse nível de ensino 
multiplicado por 100. O 

atraso idade-série é 
calculado pela fórmula: 
[(idade - 5) - número da 
série frequentada]. As 

pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 
do ensino fundamental. 

E T_ATRASO_1_MED 

% de 15 a 17 
no médio 
com 1 ano 
de atraso 

Percentual da 
população de 15 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino médio que 
tem 1 ano de 

atraso idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando o ensino 
médio regular seriado com 
atraso idade-série de 1 ano 

e o número total de 
pessoas nessa faixa etária 
frequentando esse nível de 

ensino multiplicado por 
100. O atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
[(idade - 14) - número da 

série frequentada]. As 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_ATRASO_2_BASICO 

% de 6 a 17 
anos no 

básico com 2 
anos ou mais 

de atraso 

Percentual da 
população de 6 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino básico que 
tem 2 anos ou mais 

Razão entre o número de 
pessoas de 6 a 17 anos 
frequentando o ensino 
básico regular seriado 

(fundamental + médio) com 
atraso idade-série de 2 
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de atraso idade-
série. 

anos ou mais e o número 
total de pessoas nessa 

faixa etária frequentando 
esse nível de ensino 

multiplicado por 100. O 
atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
[(idade - 5) - número da 

série frequentada], na qual 
o número da série 

frequentada é 10, 11 e 12 
para as pessoas que 

frequentam a 1ª, a 2ª e a 
3ª séries do ensino médio, 

respectivamente. As 
pessoas de 6 a 14 anos 

frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 

do ensino fundamental. As 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_ATRASO_2_FUND 

% de 6 a 14 
anos no 

fundamental 
com 2 anos 
ou mais de 

atraso 

Percentual da 
população de 6 a 
14 anos de idade 
frequentando o 

ensino fundamental 
que tem 2 anos ou 

mais de atraso 
idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando o ensino 
fundamental regular 

seriado com atraso idade-
série de 2 anos ou mais e 
o número total de pessoas 

nessa faixa etária 
frequentando esse nível de 

ensino multiplicado por 
100. O atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
[(idade - 5) - número da 
série frequentada]. As 

pessoas de 6 a 14 anos 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 
do ensino fundamental. 

E T_ATRASO_2_MED 

% de 15 a 17 
anos no 

médio com 2 
anos de 
atraso 

Percentual da 
população de 15 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino médio que 
tem 2 anos de 

atraso idade-série. 

Razão entre o número de 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando o ensino 
médio regular seriado com 

atraso idade-série de 2 
anos e o número total de 

pessoas nessa faixa etária 
frequentando esse nível de 

ensino multiplicado por 
100. O atraso idade-série é 

calculado pela fórmula: 
[(idade - 14) - número da 

série frequentada]. As 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
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ensino médio foram 
consideradas como já 

tendo concluído esse nível 
de ensino. 

E T_FBBAS 

Taxa de 
frequência 
bruta ao 
básico 

Taxa de frequência 
bruta ao ensino   

básico 

Razão entre o número total 
de pessoas de qualquer 

idade frequentando o 
ensino básico 

(fundamental ou médio - 
regular ou seriado) e a 

população na faixa etária 
de 6 a 17 anos multiplicado 

por 100. As pessoas 
frequentando a 4ª série do 

ensino médio foram 
consideradas como tendo 
concluído esse nível de 
ensino. As pessoas de 6 

anos ou mais frequentando 
a pré-escola foram 

consideradas como se 
estivessem no 1º ano do 

ensino fundamental. 

E T_FBFUND 

Taxa de 
frequência 
bruta ao 

fundamental 

Taxa de frequência 
bruta ao ensino   

fundamental 

Razão entre o número total 
de pessoas de qualquer 

idade frequentando o 
ensino fundamental regular 
seriado e a população na 
faixa etária de 6 a 14 anos 
multiplicado por 100. As 

pessoas de 6 anos ou mais 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 
do ensino fundamental. 

E T_FBMED 

Taxa de 
frequência 
bruta ao 
médio 

Taxa de frequência 
bruta ao ensino   

médio 

Razão entre o número total 
de pessoas de qualquer 

idade frequentando o 
ensino médio regular 

seriado e a população na 
faixa etária de 15 a 17 

anos multiplicado por 100. 
As pessoas frequentando a 

4ª série do ensino médio 
foram consideradas como 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_FBPRE 

Taxa de 
frequência 
bruta à pré-

escola 

Taxa de frequência 
bruta à pré-escola 

Razão entre o número total 
de crianças de até 5 anos 
de idade (somente 5 anos 
em 1991) frequentando a 
pré-escola e a população 
nessa mesma faixa etária 
multiplicado por 100. As 

pessoas de 6 anos ou mais 
frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 
do ensino fundamental. 
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E T_FBSUPER 

Taxa de 
frequência 
bruta ao 
superior 

Taxa de frequência 
bruta ao ensino   

superior 

Razão entre o número total 
de pessoas de qualquer 

idade frequentando o 
ensino superior 

(graduação, 
especialização, mestrado 

ou doutorado) e a 
população na faixa etária 

de 18 a 24 anos 
multiplicado por 100. 

E T_FLBAS 

Taxa de 
frequência 
líquida ao 

básico 

Taxa de frequência 
líquida ao ensino   

básico 

Razão entre o número de 
pessoas na faixa etária de 
6 a 17 anos frequentando 

o ensino básico 
(fundamental ou médio - 
regular ou seriado) e a 
população total dessa 

mesma faixa etária 
multiplicado por 100. As 
pessoas de 6 a 17 anos 

frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 

do ensino fundamental. As 
pessoas de 6 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_FLFUND 

Taxa de 
frequência 
líquida ao 

fundamental 

Taxa de frequência 
líquida ao ensino   

fundamental 

Razão entre o número de 
pessoas na faixa etária de 
6 a 14 anos frequentando 

o ensino fundamental 
regular seriado e a 

população total dessa 
mesma faixa etária 

multiplicado por 100. As 
pessoas de 6 a 14 anos 

frequentando a pré-escola 
foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano 
do ensino fundamental. 

E T_FLMED 

Taxa de 
frequência 
líquida ao 

médio 

Taxa de frequência 
líquida ao ensino   

médio 

Razão entre o número de 
pessoas na faixa etária de 
15 a 17 anos frequentando 

o ensino médio regular 
seriado e a população total 
dessa mesma faixa etária 
multiplicado por 100. As 
pessoas de 15 a 17 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_FLPRE 
Taxa de 

frequência 
líquida à pré-

Taxa de frequência 
líquida à pré-escola 

Razão entre o número de 
pessoas na faixa etária de 

4 e 5 anos (somente 5 
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escola anos em 1991) 
frequentando a pré-escola 
e a população total dessa 

mesma faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FLSUPER 

Taxa de 
frequência 
líquida ao 
superior 

Taxa de frequência 
líquida ao ensino   

superior 

Razão entre o número de 
pessoas na faixa etária de 
18 a 24 anos frequentando 

o ensino superior 
(graduação, 

especialização, mestrado 
ou doutorado) e a 

população total dessa 
mesma faixa etária 

multiplicado por 100. 

E T_FREQ0A3 
% de 0 a 3 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 0 a 3 
anos de idade 

Razão entre a população 
de 0 a 3 anos de idade que 

estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 

multiplicado por 100. Dado 
não disponível para 1991. 

E T_FREQ11A14 
% de 11 a 14 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 11 a 
14 anos de idade 

Razão entre a população 
de 11 a 14 anos de idade 

que estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ15A17 
% de 15 a 17 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 15 a 
17 anos de idade 

Razão entre a população 
de 15 a 17 anos de idade 

que estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ18A24 
% de 18 a 24 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 18 a 
24 anos de idade 

Razão entre a população 
de 18 a 24 anos de idade 

que estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ25A29 
% de 25 a 29 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 25 a 
29 anos de idade 

Razão entre a população 
de 25 a 29 anos de idade 

que estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ4A5 
% de 4 a 5 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 4 a 5 
anos de idade 

Razão entre a população 
de 4 a 5 anos de idade que 

estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 
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E T_FREQ4A6 
% de 4 a 6 

anos na 
escola 

Percentual da 
população de 4 a 6 

anos de idade 
frequentando a 

escola 

Razão entre a população 
de 4 a 6 anos de idade que 

estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

DH 
E 

T_FREQ5a6 
% de 5 a 6 

anos na 
escola 

Percentual da 
população de 5 a 6 

anos de idade 
frequentando a 

escola 

Razão entre a população 
de 5 a 6 anos de idade que 

estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ6 
% de 6 anos 

na escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 6 
anos de idade 

Razão entre a população 
de 6 anos de idade que 
estava frequentando a 

escola, em qualquer nível 
ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ6A14 
% de 6 a 14 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 6 a 
14 anos de idade 

Razão entre a população 
de 6 a 14 anos de idade 

que estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQ6A17 
% de 6 a 17 

anos na 
escola 

Taxa de 
atendimento 
escolar da 

população de 6 a 
17 anos de idade 

Razão entre população de 
6 a 17 anos de idade que 

estava frequentando a 
escola, em qualquer nível 

ou série e a população 
total nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQFUND1517 
% de 15 a 17 

anos no 
fundamental 

Percentual da 
população de 15 a 
17 anos de idade 
frequentando o 

ensino fundamental 

Razão entre a população 
de 15 a 17 anos de idade 

frequentando o ensino 
fundamental regular 
seriado e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQFUND1824 
% de 18 a 24 

anos no 
fundamental 

Percentual da 
população de 18 a 
24 anos de idade 
frequentando o 

ensino fundamental 

Razão entre a população 
de 18 a 24 anos 

frequentando o ensino 
fundamental regular 
seriado e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQFUND45 
% de 4 a 5 

anos no 
fundamental 

Percentual da 
população de 4 a 5 

anos de idade 
frequentando o 

ensino fundamental 

Razão entre a população 
de 4 a 5 anos de idade 
frequentando o ensino 
fundamental regular 
seriado e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FREQMED1824 
% de 18 a 24 

anos no 
Percentual da 

população de 18 a 
Razão entre a população 

de 18 a 24 anos 
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médio 24 anos de idade 
frequentando o 
ensino médio 

frequentando o ensino 
médio regular seriado e o 

total de pessoas nesta 
faixa etária multiplicado por 

100. As pessoas de 18 a 
24 anos frequentando a 

4a. série do ensino médio 
foram consideradas como 
já tendo concluído esse 

nível de ensino. 

E T_FREQMED614 
% de 6 a 14 

anos no 
médio 

Percentual da 
população de 6 a 
14 anos de idade 
frequentando o 
ensino médio 

Razão entre a população 
de 6 a 14 anos de idade 
frequentando o ensino 

médio regular seriado e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. 

E T_FREQSUPER1517 
% de 15 a 17 

anos no 
superior 

Percentual da 
população de 15 a 
17 anos de idade 
frequentando o 
ensino superior 

Razão entre a população 
de 15 a 17 anos de idade 

frequentando o ensino 
superior (graduação, 

especialização, mestrado 
ou doutorado) e o total de 
pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100. 

DH 
E 

T_FUND11a13 

% de 11 a 13 
anos nos 

anos finais 
do 

fundamental 
ou com 

fundamental 
completo 

Percentual da 
população de 11 a 
13 anos de idade 
frequentando os 
anos finais do 

fundamental ou que 
já concluiu o 
fundamental 

Razão entre a população 
de 11 a 13 anos de idade 
que frequenta os quatro 

anos finais do fundamental 
(do 6º ao 9º ano desse 

nível de ensino) ou que já 
concluiu o fundamental e a 
população total nesta faixa 
etária multiplicado por 100. 

E T_FUND12A14 

% de 12 a 14 
anos nos 

anos finais 
do 

fundamental 
ou com 

fundamental 
completo 

Percentual da 
população de 12 a 
14 anos de idade 
frequentando os 
anos finais do 

fundamental ou que 
já concluiu o 
fundamental 

Razão entre a população 
de 12 a 14 anos de idade 
que frequenta os quatro 

anos finais do fundamental 
(do 6º ao 9º ano desse 

nível de ensino) ou que já 
concluiu o fundamental e a 
população total nesta faixa 
etária multiplicado por 100. 

DH 
E 

T_FUND15A17 

% de 15 a 17 
anos com 

fundamental 
completo 

Percentual da 
população de 15 a 

17 anos com 
fundamental 

completo 

Razão entre a população 
de 15 a 17 anos de idade 

que concluiu o ensino 
fundamental, em quaisquer 

de suas modalidades 
(regular seriado, não 

seriado, EJA ou supletivo) 
e o total de pessoas nesta 
faixa etária multiplicado por 

100. 

E T_FUND16A18 

% de 16 a 18 
anos com 

fundamental 
completo 

Percentual da 
população de 16 a 
18 anos de idade 

com o ensino 
fundamental 

Razão entre a população 
de 16 a 18 anos de idade 
que já concluiu o ensino 

fundamental em quaisquer 
de suas modalidades 
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completo (regular seriado, não 
seriado, EJA ou supletivo) 
e o total de pessoas nesta 
faixa etária multiplicado por 

100. 

E T_FUND18A24 

% de 18 a 24 
anos com 

fundamental 
completo 

Percentual da 
população de 18 a 

24 anos com 
fundamental 

completo 

Razão entre a população 
de 18 a 24 anos de idade 

que concluiu o ensino 
fundamental, em quaisquer 

de suas modalidades 
(regular seriado, não 

seriado, EJA ou supletivo) 
e o total de pessoas nesta 
faixa etária multiplicado por 

100. 

DH 
E 

T_FUND18M 

% de 18 
anos ou mais 

com 
fundamental 

completo 

Percentual da 
população de 18 

anos ou mais com 
fundamental 

completo 

Razão entre a população 
de 18 anos ou mais de 
idade que concluiu o 

ensino fundamental, em 
quaisquer de suas 

modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

E T_FUND25M 

% de 25 
anos ou mais 

com 
fundamental 

completo 

Percentual da 
população de 25 

anos ou mais com 
fundamental 

completo 

Razão entre a população 
de 25 anos ou mais de 
idade que concluiu o 

ensino fundamental, em 
quaisquer de suas 

modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

DH 
E 

T_MED18a20 

% de 18 a 20 
anos com 

médio 
completo 

Percentual da 
população de 18 a 
20 anos de idade 

com o ensino 
médio completo 

Razão entre a população 
de 18 a 20 anos de idade 
que já concluiu o ensino 
médio em quaisquer de 

suas modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. As 
pessoas de 18 a 20 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_MED18A24 

% de 18 a 24 
anos com 

médio 
completo 

Percentual da 
população de 18 a 

24 anos com 
ensino médio 

completo 

Razão entre a população 
de 18 a 24 anos de idade 

que concluiu o ensino 
médio, em quaisquer de 

suas modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 
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Foram consideradas como 
tendo concluído o ensino 

médio as pessoas 
frequentando a 4ª série 

desse nível. 

E T_MED18M 

% de 18 
anos ou mais 
com médio 
completo 

Percentual da 
população de 18 

anos ou mais com 
ensino médio 

completo 

Razão entre a população 
de 18 anos ou mais de 
idade que concluiu o 

ensino médio, em 
quaisquer de suas 

modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

Foram consideradas como 
tendo concluído o ensino 

médio as pessoas 
frequentando a 4ª série 

desse nível. 

E T_MED19A21 

% de 19 a 21 
anos com 

médio 
completo 

Percentual da 
população de 19 a 
21 anos de idade 

com o ensino 
médio completo 

Razão entre a população 
de 19 a 21 anos de idade 
que já concluiu o ensino 
médio em quaisquer de 

suas modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. As 
pessoas de 19 a 21 anos 

frequentando a 4ª série do 
ensino médio foram 

consideradas como já 
tendo concluído esse nível 

de ensino. 

E T_MED25M 

% de 25 
anos ou mais 
com médio 
completo 

Percentual da 
população de 25 

anos ou mais com 
ensino médio 
incompleto 

Razão entre a população 
de 25 anos ou mais de 
idade que concluiu o 

ensino médio, em 
quaisquer de suas 

modalidades (regular 
seriado, não seriado, EJA 
ou supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 
multiplicado por 100. 

Foram consideradas como 
tendo concluído o ensino 

médio as pessoas 
frequentando a 4ª série 

desse nível. 

E T_SUPER25M 

% de 25 
anos ou mais 
com superior 

completo 

Percentual da 
população de 25 

anos ou mais com 
superior completo 

Razão entre a população 
de 25 anos ou mais de 
idade que concluiu pelo 
menos a graduação do 

ensino superior e o total de 
pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100. 

R CORTE1 
Renda per 

capita 
Renda domiciliar 

per capita máxima 
Valor do 1º quintil da 

distribuição de indivíduos 
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máxima do 
1º quinto 

mais pobre 

do quinto mais 
pobre 

segundo a renda domiciliar 
per capita, ou seja, valor 

máximo da renda 
domiciliar per capita dos 

indivíduos pertencentes ao 
quinto mais pobre dessa 
distribuição. Valores em 
reais de 01/agosto/2010. 

R CORTE2 

Renda per 
capita 

máxima do 
2° quinto 

mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita máxima 
do 2º quinto mais 

pobre 

Valor do 2º quintil da 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita, ou seja, valor 

máximo da renda 
domiciliar per capita dos 

indivíduos pertencentes ao 
2º quinto mais pobre dessa 

distribuição. Valores em 
reais de 01/agosto/2010. 

R CORTE3 

Renda per 
capita 

máxima do 
3° quinto 

mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita máxima 
do 3º quinto mais 

pobre 

Valor do 3º quintil da 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita, ou seja, valor 

máximo da renda 
domiciliar per capita dos 

indivíduos pertencentes ao 
3º quinto mais pobre dessa 

distribuição. Valores em 
reais de 01/agosto/2010. 

R CORTE4 

Renda per 
capita 

máxima do 
4°quinto 

mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita máxima 
do 3º quinto mais 

pobre 

Valor do 4º quintil da 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita, ou seja, valor 

máximo da renda 
domiciliar per capita dos 

indivíduos pertencentes ao 
4º quinto mais pobre dessa 

distribuição. Valores em 
reais de 01/agosto/2010. 

R CORTE9 

Renda per 
capita 

mínima do 
décimo mais 

rico 

Renda domiciliar 
per capita mínima 
do décimo mais 

rico 

Valor do 9º decil da 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita, ou seja, valor 

mínimo da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao décimo 

mais rico dessa 
distribuição. Valores em 
reais de 01/agosto/2010. 

R GINI 
Índice de 

Gini 
Índice de Gini 

Mede o grau de 
desigualdade existente na 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita. Seu valor varia 

de 0, quando não há 
desigualdade (a renda 
domiciliar per capita de 

todos os indivíduos tem o 
mesmo valor), a 1, quando 
a desigualdade é máxima 
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(apenas um indivíduo 
detém toda a renda). O 
universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PIND 
% de 

extremament
e pobres 

Proporção de 
extremamente 

pobres 

Proporção dos indivíduos 
com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 
70,00 mensais, em reais 

de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R 
V 

PINDCRI 

% de 
crianças 

extremament
e pobres 

Proporção de 
crianças 

extremamente 
pobres 

Proporção dos indivíduos 
com até 14 anos de idade 
que têm renda domiciliar 
per capita igual ou inferior 
a R$ 70,00 mensais, em 

reais de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PMPOB % de pobres 
Proporção de 

pobres 

Proporção dos indivíduos 
com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 
140,00 mensais, em reais 

de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PMPOBCRI 
% de 

crianças 
pobres 

Proporção de 
crianças pobres 

Proporção dos indivíduos 
com até 14 anos de idade 
que têm renda domiciliar 
per capita igual ou inferior 
a R$ 140,00 mensais, em 

reais de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é 
limitado àqueles com até 
14 anos e que vivem em 
domicílios particulares 

permanentes. 

R PPOB 
% de 

vulneráveis à 
pobreza 

Proporção de 
vulneráveis à 

pobreza 

Proporção dos indivíduos 
com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 
255,00 mensais, em reais 

de agosto de 2010, 
equivalente a 1/2 salário 
mínimo nessa data. O 

universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PPOBCRI 
% de 

crianças 
Proporção de 

crianças 
Proporção dos indivíduos 
com até 14 anos de idade 
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vulneráveis à 
pobreza 

vulneráveis à 
pobreza 

que têm renda domiciliar 
per capita igual ou inferior 
a R$ 255,00 mensais, em 
reais de agosto de 2010, 
equivalente a 1/2 salário 
mínimo nessa data. O 

universo de indivíduos é 
limitado àqueles com até 
14 anos e que vivem em 
domicílios particulares 

permanentes. 

R PREN10RICOS 

Percentual 
da renda 

apropriada 
pelos 10% 
mais ricos 

Percentual da 
renda total 

apropriada pelos 
10% da população 
com maior renda 

domiciliar per 
capita 

Percentual da renda total 
apropriada pelos 

indivíduos pertencentes ao 
décimo mais rico da 

distribuição dos indivíduos 
segundo a renda domiciliar 
per capita. O universo de 

indivíduos é limitado 
àqueles que vivem em 
domicílios particulares 

permanentes. 

R PREN20 

Percentual 
da renda 

apropriada 
pelos 20% 

mais pobres 

Percentual da 
renda total 

apropriada pelos 
20% da população 
com menor renda 

domiciliar per 
capita 

Percentual da renda total 
apropriada pelos 

indivíduos pertencentes ao 
quinto mais pobre da 

distribuição dos indivíduos 
segundo a renda domiciliar 
per capita. O universo de 

indivíduos é limitado 
àqueles que vivem em 
domicílios particulares 

permanentes. 

R PREN20RICOS 

Percentual 
da renda 

apropriada 
pelos 20% 
mais ricos 

Percentual da 
renda total 

apropriada pelos 
20% da população 
com maior renda 

domiciliar per 
capita 

Percentual da renda total 
apropriada pelos 

indivíduos pertencentes ao 
quinto mais rico da 

distribuição dos indivíduos 
segundo a renda domiciliar 
per capita. O universo de 

indivíduos é limitado 
àqueles que vivem em 
domicílios particulares 

permanentes. 

R PREN40 

Percentual 
da renda 

apropriada 
pelos 40% 

mais pobres 

Percentual da 
renda total 

apropriada pelos 
40% da população 
com menor renda 

domiciliar per 
capita 

Percentual da renda total 
apropriada pelos 

indivíduos pertencentes 
aos dois quintos mais 

pobres da distribuição dos 
indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
O universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PREN60 

Percentual 
da renda 

apropriada 
pelos 60% 

Percentual da 
renda total 

apropriada pelos 
60% da população 

Percentual da renda total 
apropriada pelos 

indivíduos pertencentes 
aos três quintos mais 
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mais pobres com menor renda 
domiciliar per 

capita 

pobres da distribuição dos 
indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
O universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PREN80 

Percentual 
da renda 

apropriada 
pelos 80% 

mais pobres 

Percentual da 
renda total 

apropriada pelos 
80% da população 
com menor renda 

domiciliar per 
capita 

Percentual da renda total 
apropriada pelos 

indivíduos pertencentes 
aos quatro quintos mais 

pobres da distribuição dos 
indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
O universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R PRENTRAB 

% da renda 
proveniente 

de 
rendimentos 
do trabalho 

Percentual da 
renda proveniente 
de rendimentos do 

trabalho 

Participação percentual 
das rendas provenientes 
do trabalho (principal e 
outros) na renda total, 

considerando-se apenas 
as pessoas que vivem em 

domicílios particulares 
permanentes. 

R R1040 

Razão 10% 
mais ricos / 
40% mais 

pobres 

Razão 10% mais 
ricos / 40% mais 

pobres 

Medida do grau de 
desigualdade existente na 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita. Compara a 

renda per capita média dos 
indivíduos pertencentes ao 

décimo mais rico dessa 
distribuição com a renda 

capita média dos 
indivíduos pertencentes 
aos dois quintos mais 
pobres. O universo de 
indivíduos é limitado 

àqueles que vivem em 
domicílios particulares 

permanentes. 

R R2040 

Razão 20% 
mais ricos / 
40% mais 

pobres 

Razão 20% mais 
ricos / 40% mais 

pobres 

Medida do grau de 
desigualdade existente na 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita. Compara a 

renda per capita média dos 
indivíduos pertencentes ao 

quinto mais rico dessa 
distribuição com a renda 

per capita média dos 
indivíduos pertencentes 
aos dois quintos mais 
pobres. O universo de 
indivíduos é limitado 

àqueles que vivem em 
domicílios particulares 
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permanentes. 

DH 
R 

RDPC 
Renda per 

capita 
Renda per capita 

média 

Razão entre o somatório 
da renda de todos os 

indivíduos residentes em 
domicílios particulares 

permanentes e o número 
total desses indivíduos. 

Valores em reais de 
01/agosto de 2010. 

R RDPC1 

Renda per 
capita média 
do 1º quinto 
mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita média do 
quinto mais pobre 

Média da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao quinto 

mais pobre da distribuição 
de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
Valores em reais de 

01/08/2010. 

R RDPC10 

Renda per 
capita média 
do décimo 
mais rico 

Renda domiciliar 
per capita média do 

décimo mais rico 

Média da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao décimo 

mais rico da distribuição de 
indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
Valores em reais de 

01/08/2010. 

R RDPC2 

Renda per 
capita média 
do 2º quinto 
mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita média do 

2º quinto mais 
pobre 

Média da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao 2º quinto 
mais pobre da distribuição 
de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
Valores em reais de 

01/08/2010. 

R RDPC3 

Renda per 
capita média 
do 3º quinto 
mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita média do 

3º quinto mais 
pobre 

Média da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao 3º quinto 
mais pobre da distribuição 
de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
Valores em reais de 

01/08/2010. 

R RDPC4 

Renda per 
capita média 
do 4º quinto 
mais pobre 

Renda domiciliar 
per capita média do 

3º quinto mais 
pobre 

Média da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao 4º quinto 
mais pobre da distribuição 
de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
Valores em reais de 

01/08/2010. 

R RDPC5 

Renda per 
capita média 

do quinto 
mais rico 

Renda domiciliar 
per capita média do 

quinto mais rico 

Média da renda domiciliar 
per capita dos indivíduos 
pertencentes ao quinto 

mais rico da distribuição de 
indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. 
Valores em reais de 

01/08/2010. 

R RDPCT Renda per Renda domiciliar Razão entre o somatório 
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capita, 
exceto renda 

nula 

per capita média, 
exceto renda nula 

da renda domiciliar per 
capita de todos os 

indivíduos residentes em 
domicílios particulares 

permanentes com renda 
não-nula e o número total 
desses indivíduos. Valores 
em reais de 01/agosto de 

2010. 

R RIND 

Renda per 
capita média 

dos 
extremament

e pobres 

Renda domiciliar 
per capita média 

dos extremamente 
pobres 

Média da renda domiciliar 
per capita das pessoas 

com renda domiciliar per 
capita igual ou inferior a R$ 

70,00 mensais, a preços 
de agosto de 2010. O 

universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R RMPOB 
Renda per 

capita média 
dos pobres 

Renda domiciliar 
per capita média 

dos pobres 

Média da renda domiciliar 
per capita das pessoas 

com renda domiciliar per 
capita igual ou inferior a R$ 
140,00 mensais, a preços 

de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R RPOB 

Renda per 
capita média 

dos 
vulneráveis à 

pobreza 

Renda domiciliar 
per capita média 
dos vulneraveis à 

pobreza 

Média da renda domiciliar 
per capita das pessoas 

com renda domiciliar per 
capita igual ou inferior a R$ 
255,00 mensais, a preços 

de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 

permanentes. 

R THEIL 
Índice de 
Theil - L 

Índice de Theil - L 

Mede a desigualdade na 
distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar 
per capita, excluídos 
aqueles com renda 

domiciliar per capita nula. 
É o logaritmo da razão 

entre as médias aritmética 
e geométrica da renda 

domiciliar per capita dos 
indivíduos, sendo nulo 

quando não existir 
desigualdade de renda 

entre eles e tendente ao 
infinito quando a 

desigualdade tender ao 
máximo. 

T CPR 
% de 

trabalhadore
s por conta 

Percentual de 
ocupados de 18 

anos ou mais que 

Razão entre o número de 
trabalhadores por conta 

própria de 18 anos ou mais 
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própria - 18 
anos ou mais 

são trabalhadores 
por conta própria. 

de idade e o número total 
de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária 
multiplicado por 100. 

T EMP 

% de 
empregadore
s - 18 anos 

ou mais 

Percentual de 
ocupados de 18 

anos ou mais que 
são empregadores 

Razão entre o número de 
empregadores de 18 anos 

ou mais de idade e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

T P_AGRO 

% dos 
ocupados no 

setor 
agropecuário 
- 18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados no setor 

agropecuário 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 
no setor agropecuário e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária. 

T P_COM 

% dos 
ocupados no 

setor 
comércio - 
18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados no setor 

comércio 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 
no setor de comércio e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

T P_CONSTR 

% dos 
ocupados no 

setor de 
construção - 
18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados no setor 

de construção 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 

no setor de construção e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

T P_EXTR 

% dos 
ocupados no 

setor 
extrativo 

mineral - 18 
anos ou mais 

Percentual dos 
ocupados no setor 
extrativo mineral 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 

no setor extrativo mineral e 
o número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

T P_FORMAL 

Grau de 
formalização 

dos 
ocupados - 
18 anos ou 

mais 

Grau de 
formalização do 

trabalho das 
pessoas ocupadas 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 

mais formalmente 
ocupadas e o número total 

de pessoas ocupadas 
nessa faixa etária 

multiplicado por 100. 
Foram considerados como 
formalmente ocupados os 
empregados com carteira 
de trabalho assinada, os 
militares do exército, da 
marinha, da aeronáutica, 
da polícia militar ou do 
corpo de bombeiros, os 

empregados pelo regime 
jurídico dos funcionários 
públicos, assim como os 

empregadores e 
trabalhadores por conta 
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própria que eram 
contribuintes de instituto de 

previdência oficial. 

E 
T 

P_FUND 

% dos 
ocupados 

com 
fundamental 
completo - 
18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados com 
fundamental 

completo 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 

que já concluíram o ensino 
fundamental (regular 
seriado, regular não 

seriado, EJA ou supletivo) 
e o número total de 

pessoas ocupadas nessa 
faixa etária multiplicado por 

100. 

E 
T 

P_MED 

% dos 
ocupados 
com médio 
completo - 
18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados com 
médio completo 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 

que já concluíram o ensino 
médio (regular seriado, 

regular não seriado, EJA 
ou supletivo) e o número 

total de pessoas ocupadas 
nessa faixa etária 

multiplicado por 100. 
Foram consideradas como 
já tendo concluído o médio 

aquelas pessoas que 
frequentavam a 4ª série 
desse nível de ensino. 

T P_SERV 

% dos 
ocupados no 

setor 
serviços - 18 
anos ou mais 

Percentual dos 
ocupados no setor 

serviços 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 
no setor de serviços e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

T P_SIUP 

% dos 
ocupados no 

SIUP - 18 
anos ou mais 

Percentual dos 
ocupados nos 

setores de serviços 
industriais de 

utilidade pública 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 

nos setor de serviços 
industriais de utilidade 

pública e o número total de 
pessoas ocupadas nessa 

faixa etária multiplicado por 
100. Esse setor inclui as 

atividades constantes das 
seções D e E do CNAE 

DOM 2.0: geração, 
transmissão e distribuição 

de eletricidade e gás; 
captação, tratamento e 
distribuição de água; 
esgoto e atividades 
relacionadas; coleta, 

tratamento e disposição de 
resíduos e recuperação de 

materiais; 
descontaminação e outros 

serviços de gestão de 
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resíduos. 

E 
T 

P_SUPER 

% dos 
ocupados 

com superior 
completo - 
18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados com 

superior completo 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 

mais de idade ocupadas e 
que já concluíram a 

graduação do ensino 
superior e o número total 

de pessoas ocupadas 
nessa faixa etária 

multiplicado por 100. 

T P_TRANSF 

% dos 
ocupados na 
indústria de 

transformaçã
o - 18 anos 

ou mais 

Percentual dos 
ocupados na 
indústria de 

transformação 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
mais de idade ocupadas 

na indústria de 
transformação e o número 
total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária 
multiplicado por 100. 

R 
T 

REN0 

% dos 
ocupados 

sem 
rendimento - 
18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados sem 

rendimento 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 

mais de idade ocupadas e 
sem rendimento do 

trabalho e o número total 
de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária 
multiplicado por 100. 

R 
T 

REN1 

% dos 
ocupados 

com 
rendimento 

de até 1 s.m. 
- 18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados com 

rendimento de até 
1 salário mínimo 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 

mais de idade ocupadas e 
com rendimento mensal de 
todos os trabalhos inferior 
a 1 salário mínimo de julho 
de 2010 e o número total 

de pessoas ocupadas 
nessa faixa etária 

multiplicado por 100. 

R 
T 

REN2 

% dos 
ocupados 

com 
rendimento 

de até 2 s.m. 
- 18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados com 

rendimento de até 
2 salários mínimos 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 

mais de idade ocupadas e 
com rendimento mensal de 
todos os trabalhos inferior 
a 2 salários mínimos de 

julho de 2010 e o número 
total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária 
multiplicado por 100. 

R 
T 

REN3 

% dos 
ocupados 

com 
rendimento 

de até 3 s.m. 
- 18 anos ou 

mais 

Percentual dos 
ocupados com 

rendimento de até 
3 salários mínimo 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 

mais de idade ocupadas e 
com rendimento mensal de 
todos os trabalhos inferior 
a 3 salários mínimos de 

julho de 2010 e o número 
total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária 
multiplicado por 100. 

R 
T 

REN5 
% dos 

ocupados 
Percentual dos 
ocupados com 

Razão entre o número de 
pessoas de 18 anos ou 
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 com 
rendimento 

de até 5 s.m. 
- 18 anos ou 

mais 

rendimento de até 
5 salários mínimo 

mais de idade ocupadas e 
com rendimento mensal de 
todos os trabalhos inferior 
a 5 salários mínimos de 

julho de 2010 e o número 
total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária 
multiplicado por 100. 

R 
T 

RENOCUP 

Rendimento 
médio dos 
ocupados - 
18 anos ou 

mais 

Rendimento médio 
dos ocupados 

Média dos rendimentos de 
todos os trabalhos das 

pessoas ocupadas de 18 
anos ou mais de idade. 

Valores em reais de agosto 
de 2010. 

T 
 

T_ATIV 
Taxa de 

atividade - 10 
anos ou mais 

Taxa de atividade 
das pessoas de 10 
anos ou mais de 

idade 

Razão entre as pessoas de 
10 anos ou mais de idade 

que eram economicamente 
ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou 
desocupadas na semana 

de referência do Censo e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, 
não estando ocupada na 
semana de referência, 

havia procurado trabalho 
no mês anterior a essa 

pesquisa. 

T T_ATIV1014 
Taxa de 

atividade - 10 
a 14 anos 

Taxa de atividade 
das pessoas de 10 
a 14 anos de idade 

Razão entre as pessoas de 
10 a 14 anos de idade que 

eram economicamente 
ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou 
desocupadas na semana 

de referência do Censo e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, 
não estando ocupada na 
semana de referência, 

havia procurado trabalho 
no mês anterior a essa 

pesquisa. 

T T_ATIV1517 
Taxa de 

atividade - 15 
a 17 anos 

Taxa de atividade 
das pessoas de 15 
a 17 anos de idade 

Razão entre as pessoas de 
15 a 17 anos de idade que 

eram economicamente 
ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou 
desocupadas na semana 

de referência do Censo e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, 
não estando ocupada na 
semana de referência, 
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havia procurado trabalho 
no mês anterior a essa 

pesquisa. 

T 
 

T_ATIV1824 
Taxa de 

atividade - 18 
a 24 anos 

Taxa de atividade 
das pessoas de 18 
a 24 anos de idade 

Razão entre as pessoas de 
18 a 24 anos de idade que 

eram economicamente 
ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou 
desocupadas na semana 

de referência do Censo e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, 
não estando ocupada na 
semana de referência, 

havia procurado trabalho 
no mês anterior a essa 

pesquisa. 

T 
 

T_ATIV18M 
Taxa de 

atividade - 18 
anos ou mais 

Taxa de atividade 
das pessoas de 18 
anos ou mais de 

idade 

Razão entre as pessoas de 
18 anos ou mais de idade 

que eram economicamente 
ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou 
desocupadas na semana 

de referência do Censo e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, 
não estando ocupada na 
semana de referência, 

havia procurado trabalho 
no mês anterior a essa 

pesquisa. 

T T_ATIV2529 
Taxa de 

atividade - 25 
a 29 anos 

Taxa de atividade 
das pessoas de 25 
a 29 anos de idade 

Razão entre as pessoas de 
25 a 29 anos de idade que 

eram economicamente 
ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou 
desocupadas na semana 

de referência do Censo e o 
total de pessoas nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, 
não estando ocupada na 
semana de referência, 

havia procurado trabalho 
no mês anterior a essa 

pesquisa. 

T T_DES 

Taxa de 
desocupação 
- 10 anos ou 

mais 

Taxa de 
desocupação da 
população de 10 
anos ou mais de 

idade 

Percentual da população 
economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária 
que estava desocupada, 
ou seja, que não estava 

ocupada na semana 
anterior à data do Censo 

mas havia procurado 
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trabalho ao longo do mês 
anterior à data dessa 

pesquisa. 

T T_DES1014 

Taxa de 
desocupação 

- 10 a 14 
anos 

Taxa de 
desocupação da 

população de 10 a 
14 anos de idade 

Percentual da população 
economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária 
que estava desocupada, 
ou seja, que não estava 

ocupada na semana 
anterior à data do Censo 

mas havia procurado 
trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa 
pesquisa. 

T T_DES1517 

Taxa de 
desocupação 

- 15 a 17 
anos 

Taxa de 
desocupação da 

população de 15 a 
17 anos de idade 

Percentual da população 
economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária 
que estava desocupada, 
ou seja, que não estava 

ocupada na semana 
anterior à data do Censo 

mas havia procurado 
trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa 
pesquisa. 

T T_DES1824 

Taxa de 
desocupação 

- 18 a 24 
anos 

Taxa de 
desocupação da 

população de 18 a 
24 anos de idade 

Percentual da população 
economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária 
que estava desocupada, 
ou seja, que não estava 

ocupada na semana 
anterior à data do Censo 

mas havia procurado 
trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa 
pesquisa. 

T T_DES18M 

Taxa de 
desocupação 
- 18 anos ou 

mais 

Taxa de 
desocupação da 
população de 18 
anos ou mais de 

idade 

Percentual da população 
economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária 
que estava desocupada, 
ou seja, que não estava 

ocupada na semana 
anterior à data do Censo 

mas havia procurado 
trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa 
pesquisa. 

T T_DES2529 

Taxa de 
desocupação 

- 25 a 29 
anos 

Taxa de 
desocupação da 

população de 25 a 
29 anos de idade 

Percentual da população 
economicamente ativa 

(PEA) nessa faixa etária 
que estava desocupada, 
ou seja, que não estava 

ocupada na semana 
anterior à data do Censo 

mas havia procurado 
trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa 
pesquisa. 
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R 
T 

THEILtrab 

Índice de 
Theil-L dos 
rendimentos 
do trabalho - 
18 anos ou 

mais 

Índice de Theil-L 
dos rendimentos do 

trabalho 

Mede a desigualdade na 
distribuição de indivíduos 

de 18 anos ou mais de 
idade ocupados, segundo 
o rendimento de todos os 

trabalhos, excluídos 
aqueles sem rendimento 
do trabalho. É o logaritmo 
da razão entre as médias 
aritmética e geométrica do 
rendimento dos indivíduos, 

sendo nulo quando não 
existir desigualdade de 

renda entre eles e 
tendente ao infinito quando 
a desigualdade tender ao 

máximo. 

T TRABCC 

% de 
empregados 
com carteira 
- 18 anos ou 

mais 

Percentual de 
ocupados de 18 

anos ou mais que 
são empregados 

com carteira 

Razão entre o número de 
empregados de 18 anos ou 
mais de idade com carteira 
de trabalho assinada e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

T TRABPUB 

% de 
trabalhadore

s do setor 
público - 18 

anos ou mais 

Percentual de 
ocupados de 18 

anos ou mais que 
são trabalhadores 
do setor público. 

Razão entre o número de 
trabalhadores do setor 

público de 18 anos ou mais 
de idade e o número total 

de pessoas ocupadas 
nessa faixa etária 

multiplicado por 100. Os 
trabalhadores do setor 

público incluem os 
empregados pelo regime 
jurídico dos funcionários 
públicos e os militares do 

exército, marinha, 
aeronáutica, polícia militar 
ou corpo de bombeiros. 

T TRABSC 

% de 
empregados 
sem carteira 
- 18 anos ou 

mais 

Percentual de 
ocupados de 18 

anos ou mais que 
são empregados 

sem carteira 

Razão entre o número de 
empregados de 18 anos ou 
mais de idade sem carteira 
de trabalho assinada e o 
número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa 
etária multiplicado por 100. 

H T_AGUA 

% da 
população 

em 
domicílios 
com água 
encanada 

Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 

água encanada 

Razão entre a população 
que vive em domicílios 

particulares permanentes 
com água canalizada para 
um ou mais cômodos e a 
população total residente 
em domicílios particulares 
permanentes multiplicado 
por 100. A água pode ser 
proveniente de rede geral, 
de poço, de nascente ou 

de reservatório abastecido 
por água das chuvas ou 
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carro-pipa. 

H T_BANAGUA 

% da 
população 

em 
domicílios 

com 
banheiro e 

água 
encanada 

Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 
banheiro e água 

encanada 

Razão entre a população 
que vive em domicílios 

particulares permanentes 
com água encanada em 
pelo menos um de seus 

cômodos e com banheiro 
exclusivo e a população 

total residente em 
domicílios particulares 

permanentes multiplicado 
por 100. A água pode ser 
proveniente de rede geral, 
de poço, de nascente ou 

de reservatório abastecido 
por água das chuvas ou 

carro-pipa. Banheiro 
exclusivo é definido como 

cômodo que dispõe de 
chuveiro ou banheira e 

aparelho sanitário. 

H T_DENS 

% da 
população 

em 
domicílios 

com 
densidade > 

2 

Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 
densidade superior 

a 2 pessoas por 
dormitório 

Razão entre a população 
que vive em domicílios 

particulares permanentes 
com densidade superior a 

2 e a população total 
residente em domicílios 

particulares permanentes 
multiplicado por 100. A 

densidade do domicílio é 
dada pela razão entre o 
total de moradores do 

domicílio e o número total 
de cômodos usados como 

dormitório. 

H T_LIXO 

% da 
população 

em 
domicílios 
com coleta 

de lixo 

Percentual da 
população que vive 

em domicílios 
urbanos com 

serviço de coleta 
de lixo 

Razão entre a população 
que vive em domicílios 
com coleta de lixo e a 

população total residente 
em domicílios particulares 
permanentes multiplicado 

por 100. Estão incluídas as 
situações em que a coleta 

de lixo realizada 
diretamente por empresa 
pública ou privada, ou o 

lixo é depositado em 
caçamba, tanque ou 

depósito fora do domicílio, 
para posterior coleta pela 

prestadora do serviço. São 
considerados apenas os 
domicílios particulares 

permanentes localizados 
em área urbana. 

H T_LUZ 

% da 
população 

em 
domicílios 

Percentual da 
população que vive 
em domicílios com 

energia elétrica 

Razão entre a população 
que vive em domicílios 

particulares permanentes 
com iluminação elétrica e a 
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com energia 
elétrica 

população total residente 
em domicílios particulares 
permanentes multiplicado 

por 100. Considera-se 
iluminação proveniente ou 

não de uma rede geral, 
com ou sem medidor. 

V AGUA_ESGOTO 

% de 
pessoas em 
domicílios 

com 
abasteciment
o de água e 
esgotamento 

sanitário 
inadequados 

% de pessoas em 
domicílios com 

abastecimento de 
água e 

esgotamento 
sanitário 

inadequados 

Razão entre as pessoas 
que vivem em domicílios 
cujo abastecimento de 

água não provem de rede 
geral e cujo esgotamento 
sanitário não é realizado 

por rede coletora de 
esgoto ou fossa séptica e a 
população total residente 
em domicílios particulares 
permanentes multiplicado 
por 100. São considerados 

apenas os domicílios 
particulares permanentes. 

V PAREDE 

% de 
pessoas em 
domicílios 

com paredes 
inadequadas 

% de pessoas em 
domicílios com 

paredes que não 
sejam de alvenaria 

ou madeira 
aparelhada 

Razão entre as pessoas 
que vivem em domicílios 
cujas paredes não são de 
alvenaria nem de madeira 
aparelhada e a população 

total residente em 
domicílios particulares 

permanentes multiplicado 
por 100. São considerados 

apenas os domicílios 
particulares permanentes. 

V T_CRIFUNDIN_TODOS 

% de 
crianças em 
domicílios 
em que 

ninguém tem 
fundamental 

completo 

% de crianças que 
vivem em 

domicílios em que 
nenhum dos 

moradores tem o 
ensino fundamental 

completo. 

Razão entre o número de 
crianças de até 14 anos 
que vivem em domicílios 

em que nenhum dos 
moradores tem o ensino 

fundamental completo e a 
população total nesta faixa 

etária residente em 
domicílios particulares 

permanentes multiplicado 
por 100. São considerados 

apenas os domicílios 
particulares permanentes. 

V T_FORA4A5 

% de 
crianças de 4 
a 5 anos fora 

da escola 

% de crianças de 4 
a 5 anos que não 
frequenta a escola 

Razão entre o número de 
crianças de 4 a 5 anos que 
não frequenta a escola e o 

total de crianças nesta 
faixa etária multiplicado por 

100. 

V T_FORA6A14 

% de 
crianças de 6 
a 14 fora da 

escola 

% de crianças de 6 
a 14 anos que não 
frequenta a escola 

Razão entre as crianças de 
6 a 14 anos que não 

frequenta a escola e o total 
de crianças nesta faixa 

etária multiplicado por 100. 

V T_FUNDIN_TODOS 
% de 

pessoas em 
% pessoas que 

vivem em 
Razão entre as pessoas 
que vivem em domicílios 
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domicílios 
em que 

ninguém tem 
fundamental 

completo 

domicílios em que 
nenhum morador 

tem o ensino 
fundamental 

completo. 

em que nenhum dos 
moradores tem o ensino 

fundamental completo e a 
população total residente 
em domicílios particulares 
permanentes multiplicado 

por 100. 

V 
T_FUNDIN_TODOS_M

MEIO 

% de 
pessoas em 
domicílios 

vulneráveis à 
pobreza e 
em que 

ninguém tem 
fundamental 

completo. 

% de pessoas em 
domicílios 

vulneráveis à 
pobreza e em que 

ninguém tem 
fundamental 

completo. 

Percentual de pessoas que 
vivem em domicílios 

vulneráveis à pobreza 
(com renda per capita 
inferior a 1/2 salário 

mínimo de agosto de 2010) 
e em que ninguém tem o 

ensino fundamental 
completo. São 

considerados apenas os 
domicílios particulares 

permanentes. 

V T_FUNDIN18MINF 

% de 
pessoas de 
18 anos ou 
mais sem 

fundamental 
completo e 

em ocupação 
informal 

% de pessoas de 
18 anos ou mais 
sem fundamental 
completo e em 

ocupação informal 

Razão entre as pessoas de 
18 anos ou mais sem 

fundamental completo e 
em ocupação informal e a 
população total nesta faixa 
etária multiplicado por 100. 
Ocupação informal implica 

que trabalham mas não 
são: empregados com 

carteira de trabalho 
assinada, militares do 

exército, da marinha, da 
aeronáutica, da polícia 
militar ou do corpo de 

bombeiros, empregados 
pelo regime jurídico dos 
funcionários públicos ou 

empregadores e 
trabalhadores por conta 

própria com contribuição a 
instituto de previdência 

oficial. 

V T_M10A14CF 

% de 
mulheres de 
10 a 14 anos 
que tiveram 

filhos 

Percentual de 
mulheres de 10 a 
14 anos de idade 
que tiveram filhos 

Razão entre as mulheres 
de 10 a 14 anos de idade 
que tiveram filhos e o total 
de mulheres nesta faixa 

etária multiplicado por 100. 

V T_M15A17CF 

% de 
mulheres de 
15 a 17 anos 
que tiveram 

filhos 

Percentual de 
mulheres de 15 a 
17 anos de idade 
que tiveram filhos 

Razão entre as mulheres 
de 15 a 17 anos de idade 
que tiveram filhos e o total 
de mulheres nesta faixa 

etária multiplicado por 100. 

V T_MULCHEFEFIF014 

% de mães 
chefes de 

família sem 
fundamental 
completo e 
com filhos 

menores de 
15 anos 

Percentual de 
mães chefes de 

família, sem 
fundamental 

completo e com 
pelo menos um 

filho menor de 15 
anos de idade 

Razão entre o número de 
mulheres que são 
responsáveis pelo 

domicílio, não têm o ensino 
fundamental completo e 

têm pelo menos 1 filho de 
idade inferior a 15 anos 

morando no domicílio e o 
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número total de mulheres 
chefes de família 

multiplicado por 100. São 
considerados apenas os 
domicílios particulares 

permanentes. 

V 
T_NESTUDA_NTRAB_

MMEIO 

% de 
pessoas de 

15 a 24 anos 
que não 
estudam 

nem 
trabalham e 

são 
vulneráveis à 

pobreza. 

% de pessoas de 
15 a 24 anos que 
não estudam nem 
trabalham e são 

vulneráveis à 
pobreza. 

Razão entre as pessoas de 
15 a 24 anos que não 

estudam nem trabalham e 
são vulneráveis à pobreza 
e a população total nesta 

faixa etária multiplicado por 
100. Define-se como 

vulneráveis à pobreza as 
pessoas que moram em 
domicílios com renda per 

capita inferior a 1/2 salário 
mínimo de agosto de 2010. 
São considerados apenas 
os domicílios particulares 

permanentes. 

V T_OCUPDESLOC_1 

% de 
pessoas 

vulneráveis à 
pobreza e 

que gastam 
mais de uma 

hora até o 
trabalho 

% de pessoas em 
domicílios 

vulneráveis à 
pobreza e que 

gastam mais de 
uma hora até o 

trabalho 

Razão entre as pessoas 
que vivem em domicílios 

vulneráveis à pobreza 
(com renda per capita 
inferior a 1/2 salário 

mínimo de agosto de 2010) 
e que gastam mais de uma 
hora em deslocamento até 

o local de trabalho e e o 
total de pessoas ocupadas 
multiplicado por 100. São 
considerados apenas os 
domicílios particulares 

permanentes e as pessoas 
com 18 anos de idade ou 

mais. 

V T_RMAXIDOSO 

% de 
pessoas em 
domicílios 

vulneráveis à 
pobreza e 

dependentes 
de idosos 

% de pessoas em 
domicílios 

vulneráveis à 
pobreza e 

dependentes de 
idosos 

Razão entre as pessoas 
que vivem em domicílios 

vulneráveis à pobreza 
(com renda per capita 
inferior a 1/2 salário 

mínimo de agosto de 2010) 
e nos quais a principal 

fonte de renda provém de 
moradores com 65 anos ou 
mais de idade e população 

total residente em 
domicílios particulares 

permanentes multiplicado 
por 100. 

V T_SLUZ 

% de 
pessoas em 
domicílios 

sem energia 
elétrica 

% de pessoas em 
domicílios sem 
energia elétrica 

Razão entre as pessoas 
que vivem em domicílios 
sem energia elétrica e 

população total residente 
em domicílios particulares 
permanentes multiplicado 

por 100. 

 I_ESCOLARIDADE Subíndice de Subíndice de Subíndice selecionado 
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escolaridade 
- IDHM 

Educação 

escolaridade 
fundamental da 

população adulta - 
IDHM Educação 

para compor o IDHM 
Educação, representando 
o nível de escolaridade da 
população adulta. É obtido 
pelo indicador % de jovens 
e adultos com 18 anos ou 
mais com o fundamental 

completo. 

DH I_FREQ_PROP 

Subíndice de 
frequência 
escolar - 

IDHM 
Educação 

Subíndice de 
frequência escolar 

da população 
jovem - IDHM 

Educação 

Subíndice selecionado 
para compor o IDHM 

Educação, representando 
a frequência de crianças e 
jovens à escola em séries 
adequadas à sua idade.  É 

obtido através da média 
aritmética simples de 4 

indicadores:  % de 
crianças de 5 a 6 anos na 
escola, % de crianças de 

11 a 13 anos no 2º ciclo do 
fundamental, % de jovens 

de 15 a 17 anos com o 
fundamental completo e % 
de jovens de 18 a 20 anos 

com o médio completo. 

DH IDHM IDHM 
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano Municipal 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal. Média 

geométrica dos índices das 
dimensões Renda, 

Educação e Longevidade, 
com pesos iguais. 

DH IDHM_ E 
IDHM 

Educação 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
- Dimensão 
Educação 

Índice sintético da 
dimensão Educação que é 
um dos 3 componentes do 
IDHM. É obtido através da 

média geométrica do 
subíndice de frequência de 
crianças e jovens à escola, 

com peso de 2/3, e do 
subíndice de escolaridade 
da população adulta, com 

peso de 1/3. 

DH IDHM_L 
IDHM 

Longevidade 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
- Dimensão 

Longevidade 

Índice da dimensão 
Longevidade que é um dos 
3 componentes do IDHM. 

É obtido a partir do 
indicador Esperança de 

vida ao nascer, através da 
fórmula: [(valor observado 

do indicador) - (valor 
mínimo)] / [(valor máximo) 
- (valor mínimo)], onde os 
valores mínimo e máximo 

são 25 e 85 anos, 
respectivamente. 

DH IDHM_R IDHM Renda 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
- Dimensão Renda 

Índice da dimensão Renda 
que é um dos 3 

componentes do IDHM. É 
obtido a partir do indicador 
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Renda per capita, através 
da fórmula: [ln (valor 

observado do indicador) - 
ln (valor mínimo)] / [ln 

(valor máximo) - ln (valor 
mínimo)], onde os valores 
mínimo e máximo são R$ 

8,00 e R$ 4.033,00 (a 
preços de agosto de 2010). 

 


