
Jornal do Brasil - Internacional - IDH: desigualdade entre homens e mulheres deixa Brasil atrás de 79 países

http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2011/11/02/idh-desigualdade-entre-homens-e-mulheres-deixa-brasil-atras-de-79-paises/[02/11/2011 20:12:58]

Compartilhe

Hoje às 09h45 - Atualizada hoje às 09h48

IDH: desigualdade entre homens e
mulheres deixa Brasil atrás de 79 países

Tags: desenvolvimento, desigualdes, gênero, homens, humano, idh, mulheres, onu, ranking

Facebook

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

+ Lidas em Internacional

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Luana Lourenço

+
A

-A

Brasília – A desigualdade de condições entre homens e
mulheres deixa o Brasil atrás de 79 países em
um ranking de 146 nações, segundo dados do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)
divulgados hoje (2). O Índice de Desigualdade de Gênero
(IDG) é um dos indicadores complementares ao Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), também divulgado hoje.

O IDG é uma medida composta que reflete a
desigualdade entre homens e mulheres em três
dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e mercado de
trabalho, de acordo com o Pnud. O índice considera
variáveis como mortalidade materna, gravidez na adolescência, assentos do Parlamento
nacional e taxa de participação na força de trabalho.

No Brasil, 48,8%s mulheres adultas têm alcançado pelo menos o nível de educação
secundária, contra 46,3% dos homens. O país reduziu significativamente a taxa de
mortalidade materna nos últimos anos, que caiu de 110 para 58 a cada mil nascimentos,
entre 2010 e 2011. No entanto, apenas 9,6% dos assentos do Congresso Nacional são
ocupados por mulheres. Na Suécia, por exemplo, essa proporção é 45%. Outro fator de
desigualdade de gênero marcante no Brasil é a participação no mercado de trabalho: a
taxa é 60,1% para as mulheres e 81,9% para os homens.

Os resultados no IDG deixam o Brasil na 80ª posição do ranking, atrás do Chile, da
Argentina, do Peru, México, da Venezuela e até dos árabes como a Líbia, o Líbano e o
Kuwait. Os melhores índices são da Suécia, dos Países Baixos e da Dinamarca. Os piores
desempenhos, que refletem desigualdades mais profundas entre homens e mulheres, são
do Iêmen, Chade e Níger. O Irã é o 92° colocado no ranking. A Arábia Saudita aparece na
135ª posição.
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