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Melhoria do IDH reflete os investimentos sociais dos
últimos anos, diz secretário-executivo do MDS
Martha Beck (marthavb@bsb.oglobo.com.br)
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BRASÍLIA - Os ganhos obtidos pelo Brasil no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

2011 refletem os investimentos sociais do país nos últimos anos, afirmou nesta quarta-feira o

secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Rômulo Paes:

- O Brasil tem mantido o investimento social de forma consistente mesmo em momentos de

menor crescimento da economia. É por isso que o país tem progredido no ranking do IDH.

Estamos acima da média global graças à redução da pobreza e de avanços nos indicadores de

saúde e educação.

Para o secretário, embora do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) das Nações Unidas

também ter mostrado progressos no Brasil, ele ainda está defasado e não capta totalmente

fenômenos que melhoraram as condições de vida dos brasileiros nos últimos cinco anos. Os

indicadores de saúde utilizados no IPM, por exemplo, são relativos a dados da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006.

- A ONU está captando um fenômeno com cinco anos de diferença. De 2006 para cá, o salário

mínimo e a massa salarial cresceram com força, o que contribuiu para a redução da pobreza e

da desigualdade e para o aumento da cobertura de políticas públicas - afirmou Paes.

Segundo o IPM, é classificado como pobre qualquer indivíduo privado de pelo menos três de um

total de dez indicadores considerados importantes para se ter qualidade de vida: nutrição,

baixa mortalidade infantil, anos de escolaridade, crianças matriculadas em escolas, energia

para cozinhar, toalete, água, eletricidade, moradia digna e renda. E quanto maior o número de

indicadores, mais grave é a situação.

Paes destacou, por exemplo, que 97% da população usam o gás de cozinha, o que é uma forma

de energia mais limpa. Além disso, 97% das crianças entre 7 e 14 anos estão na escola.

- Isso mostra que o Brasil avançou muito nos indicadores que compõem o IPM e está na frente

de outras economias - disse o secretário.
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