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Brasil é destaque em relatório do IDH,
mas não avança no ranking
Desenvolvimento humano. Desempenho econômico não tão forte foi compensado, de acordo com
relatório, pela 'primazia nos investimentos estatais'; na educação, apesar de dados desatualizados,
melhora foi considerada 'espetacular'
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DANIEL BRAMATTI, ESTADÃO DADOS, LIGIA FORMENTI / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo

O Brasil teve entre 2011 e 2012 uma leve melhora em seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) e permaneceu na 85.ª posição no ranking que mede a qualidade de vida
em 187 países, mas aparece como uma das estrelas do relatório apresentado ontem pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), graças a seu desempenho
social nas últimas duas décadas.

O IDH é calculado com base em indicadores de renda, educação e longevidade, ou seja,
saúde. O índice brasileiro chegou a 0,73 em uma escala que vai de 0 a 1 - quanto mais
alto, mais desenvolvido é o país. Os dados revisados para 2011 atribuem ao Brasil o
índice 0,728.

O Pnud reconheceu que utiliza em seus cálculos dados menos atualizados que os do
governo brasileiro - o que motivou protestos oficiais (mais informações na pág. A5). Se
os dados mais recentes tivessem sido considerados, o IDH seria de 0,754, segundo o
órgão da ONU. Por razões metodológicas, esse número não pode ser comparado aos dos
demais países.

A Noruega, primeira colocada no ranking mundial, alcançou IDH de 0,955 (veja quadro
ao lado). O Níger, na última posição, ficou com apenas 0,304.

Desempenho. O Brasil aparece 137 vezes nos textos, gráficos e tabelas do relatório - um
recorde desde a primeira avaliação do Pnud, feita em 1990. Uma das razões desse
destaque é o próprio enfoque do trabalho, centrado no crescimento econômico dos

Siga o @EstadaoPolitica no Twitter  Follow

Notícia   A+  A- Assine a Newsletter  Tweet 0

Criar uma conta ou entre para
ver o que seus amigos estão

fazendo.

Dilma confirma viagem ao Vaticano
para missa - vida
131 pessoas recommended isto.

CORREÇÃO:notícia sobre golfinhos na
Ucrânia era falsa - internacional
561 pessoas recommended isto.

Evangélicos vão continuar campanha
pela saída de Feliciano - politica
8.554 pessoas recommended isto.

Cremerj critica salário de R$1.504,00
em concurso para médico - vida

RSS | TwitterESSENCIAIS Bosco Toledo Julia Duailibi Roldão Arruda Radar Político Públicos Basômetro

RELIGIÃO

Ex-embaixador
da Santa Sé no
Brasil é novo
cardeal

DIREITOS HUMANOS

Feliciano busca
apoio para
manter cargo em
Comissão

CONSUMO

Cesta básica
sobe 0,55% após
anúncio de
desoneração

FÓRMULA 1

Ritmo da Red
Bull assusta a
concorrência na
Austrália

ESTREIA

'Anna Karenina'
leva o palco do
teatro para a tela
de cinema

WEBMAIL11:07  •  15 MARÇO DE 2013

Patrocinado
por

POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES LINK DIVIRTA-SE PME Opinião Acervo Rádio Eldorado ESPN Piauí

estadao

Curtir
Você curtiu isso.504.360

Enviar Recomendar
Você recomenda isso Cadastre-se para ver o que seus amigos recomendam

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/politica/


https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&region=follow_link&screen_name=EstadaoPolitica&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&region=follow_link&screen_name=EstadaoPolitica&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&region=follow_link&screen_name=EstadaoPolitica&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.estadao.com.br/newsletter/
http://www.estadao.com.br/newsletter/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&text=Brasil%20%C3%A9%20destaque%20em%20relat%C3%B3rio%20do%20IDH%2C%20mas%20n%C3%A3o%20avan%C3%A7a%20no%20ranking%20%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&via=estadao
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&text=Brasil%20%C3%A9%20destaque%20em%20relat%C3%B3rio%20do%20IDH%2C%20mas%20n%C3%A3o%20avan%C3%A7a%20no%20ranking%20%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&via=estadao
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&text=Brasil%20%C3%A9%20destaque%20em%20relat%C3%B3rio%20do%20IDH%2C%20mas%20n%C3%A3o%20avan%C3%A7a%20no%20ranking%20%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&via=estadao
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm
http://www.facebook.com/plugins/activity.php?site=estadao.com.br&width=280&height=600&header=false&colorscheme=light&font&border_color=%23FFF&recommendations=true?AcrobatWebCapTID7#
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cdilma-confirma-viagem-ao-vaticano-para-missa-%2C1008896%2C0.htm&h=VAQF7jynS&enc=AZMe4M8v3loc_fuSN8jsWsUZE0K5asq19R5Vx2QRF0SZJqguUS7LEUtPv8tBbLcxYyqhRewOC3LO05JNM7C0BzC45wCYpxq0UIn08JCgl70rw72J9nyQDn4DmVL7dVNPsF1O0VfcQev093s6Gvbo1hsnxkAw0FobctwCcoydUBFUBMcEwW-N5wolUurv6EKfpt04XHmoiWd6GVUBK33d_NFg5e460gagGbLzYO3aoZiWfQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cdilma-confirma-viagem-ao-vaticano-para-missa-%2C1008896%2C0.htm&h=VAQF7jynS&enc=AZMe4M8v3loc_fuSN8jsWsUZE0K5asq19R5Vx2QRF0SZJqguUS7LEUtPv8tBbLcxYyqhRewOC3LO05JNM7C0BzC45wCYpxq0UIn08JCgl70rw72J9nyQDn4DmVL7dVNPsF1O0VfcQev093s6Gvbo1hsnxkAw0FobctwCcoydUBFUBMcEwW-N5wolUurv6EKfpt04XHmoiWd6GVUBK33d_NFg5e460gagGbLzYO3aoZiWfQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Finternacional%2Ccorrecaonoticia-sobre-golfinhos-na-ucrania-era-falsa%2C1008732%2C0.htm&h=HAQGqfY26&enc=AZPJ7z7xR-y1D4R643GM9hcCdpRTOd7p5_aChWghHID8vLt47ZugYgGnGCWqdadVGIm825zR8jL62kZawu4Jcl9RWtXIEpEqzJRNb0xmkbCK0Y-wIjRczQxwLSW4ZklOFVjR6aRzMNvIsJCqoT-YxTGyJvod8ZGpdudlgyZHlR6G08mEt6a6b4nzqgGOj0RZjCbm-sLAFtqIL4BXuZVrZTwDCwIGulM-6lT-9WuuAdafCw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Finternacional%2Ccorrecaonoticia-sobre-golfinhos-na-ucrania-era-falsa%2C1008732%2C0.htm&h=HAQGqfY26&enc=AZPJ7z7xR-y1D4R643GM9hcCdpRTOd7p5_aChWghHID8vLt47ZugYgGnGCWqdadVGIm825zR8jL62kZawu4Jcl9RWtXIEpEqzJRNb0xmkbCK0Y-wIjRczQxwLSW4ZklOFVjR6aRzMNvIsJCqoT-YxTGyJvod8ZGpdudlgyZHlR6G08mEt6a6b4nzqgGOj0RZjCbm-sLAFtqIL4BXuZVrZTwDCwIGulM-6lT-9WuuAdafCw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cevangelicos-vao-continuar-campanha-pela-saida-de-feliciano-%2C1007855%2C0.htm&h=DAQEJxdXh&enc=AZPrAz0zG-ECLi57k_jUs6O7vcm2BvWS11X_HFkjbyVUSSYVm8_bYA7JBr8BZAp4sd4PyA3kNybnMMc114nbbCgS_ss7bJE28_CINUM7Szh_EHNcmMsZhSuEfuqII3iH-iGNZOdwCeYG1royfWvnICQw_DkhCKHVBg3RbtJsoZXbdpmOO5t5tEfUX1Hr_GtAbTZGqNd-FBqTCeerlU28APOyPSKZYD01_k3yC7bnyqMLyw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cevangelicos-vao-continuar-campanha-pela-saida-de-feliciano-%2C1007855%2C0.htm&h=DAQEJxdXh&enc=AZPrAz0zG-ECLi57k_jUs6O7vcm2BvWS11X_HFkjbyVUSSYVm8_bYA7JBr8BZAp4sd4PyA3kNybnMMc114nbbCgS_ss7bJE28_CINUM7Szh_EHNcmMsZhSuEfuqII3iH-iGNZOdwCeYG1royfWvnICQw_DkhCKHVBg3RbtJsoZXbdpmOO5t5tEfUX1Hr_GtAbTZGqNd-FBqTCeerlU28APOyPSKZYD01_k3yC7bnyqMLyw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fvidae%2Ccremerj-critica-salario-de-r150400-em-concurso-para-medico%2C767226%2C0.htm&h=yAQHs2PMh&enc=AZORQ3u7xU2rt7YtIJxx0tQ0atdSI3iVOE54AC1Nc5j67I-lyxAJ5nXOaNw2xpQfVRoQvX8NS6bF7T-G2ndWD-pFEpVZOOBcWov3CD3xoT3lOphEx0fWwrwEUMdhddrPIRzQhAhWpklOcj65IuRWwBWO6sXvDhdpK50jZgBnEQhdiRr4oKuDIyJvbtDPpfW_ivvCMn_TOZMkfjSnL2PqCMQAN0nvHx-vCCc0lA68K3bPxw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fvidae%2Ccremerj-critica-salario-de-r150400-em-concurso-para-medico%2C767226%2C0.htm&h=yAQHs2PMh&enc=AZORQ3u7xU2rt7YtIJxx0tQ0atdSI3iVOE54AC1Nc5j67I-lyxAJ5nXOaNw2xpQfVRoQvX8NS6bF7T-G2ndWD-pFEpVZOOBcWov3CD3xoT3lOphEx0fWwrwEUMdhddrPIRzQhAhWpklOcj65IuRWwBWO6sXvDhdpK50jZgBnEQhdiRr4oKuDIyJvbtDPpfW_ivvCMn_TOZMkfjSnL2PqCMQAN0nvHx-vCCc0lA68K3bPxw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cdilma-confirma-viagem-ao-vaticano-para-missa-%2C1008896%2C0.htm&h=mAQGbby3b&enc=AZO8E75Wf7RBqsX-vs01C64zf2ZVDIIdrLoVZ09au499tTTZNbVQKcZl_T9f_VrJ7HsIHi0lgroMS7qLSTKEv25sxfyx5ffjqVU2VBaTKogM3hnnqlGLydKREHHndPKzm8BnxGtC-1uwmsF0BJ-2gFyZ2yAclFUDTJv--1Ucy1aL8gVF9OvXvbUQLaGEpf_Wua3P93qn81SPOqodLRWvJ30iXogAV_u3fW2iC-kNLr5DEw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Finternacional%2Ccorrecaonoticia-sobre-golfinhos-na-ucrania-era-falsa%2C1008732%2C0.htm&h=aAQGk67Ah&enc=AZNBXxw3w5HfsNvJnBDwHknVNYNEwqADgzfJCjO1Ccxn3Bhh_tgLaVukbmQ8ze5vymfYJ2FPJeybNOH5pqEtjtoVl64XqVVaoq3-vtN3PXB7sEQg9ds0gnFUGkTgCE-k3jIdYzByUXyDn_35ybRwRg4NA5qexHtBOr6I19rZzNgEaDpKaKHWRFiFUtW764InVJtUzVUES7BOldBINBVNike7Y0cRhC2YvKzJy7VsPDe8Lw&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cevangelicos-vao-continuar-campanha-pela-saida-de-feliciano-%2C1007855%2C0.htm&h=kAQFBTZsG&enc=AZNT3n_zog4WKOetohvUAYn-suaRtgXrGLFjy3HkSVqNn2pDpTNUOB5a1bCsEiWZVsukX3RcKNAE2dnbNpZBOSLbnhtsReAgjvSUYJx1wpNINYRRdlWcSmWY6RnAIfbLddioxjb3hOSW8H2Jnh2elf4pVuDi9hA852Ndww165UXcBPMI4Vc9VI2IL4OwDsihsB2000i1C2N-0wH5sFbK_E928ksm2K0m3Sd5aX-drezqHQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fvidae%2Ccremerj-critica-salario-de-r150400-em-concurso-para-medico%2C767226%2C0.htm&h=zAQEj19Ep&enc=AZOCAttaDIABXFW6D77O6PKe5m7ow61ZSCvoPsG989eRPZdGUnBdb16MXXkSgac99gF9iaDjHVpqK9J1bD_Zh3zPNLx4rHqEcMUzJhebbfO4dnM0mCTP-fZiEmoALLKne9kxL4khfVlniHzO3J2eb06y-ngIarto4t0nK9lji9FjGKu4ZEwbIFmB0OKBop5BDcCf8X7k5VCVlzVvvfGHYzRDEMVQG1us8MJi7Amlu3rKUQ&s=1
http://politica.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/politica.xml
http://twitter.com/politica_estado
http://topicos.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/joao-bosco/
http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/
http://blogs.estadao.com.br/julia-duailibi/
http://blogs.estadao.com.br/roldao-arruda/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/
http://blogs.estadao.com.br/publicos/
http://estadaodados.herokuapp.com/html/basometro/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/brasileiro-e-primeiro-cardeal-nomeado-pelo-papa-francisco/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/brasileiro-e-primeiro-cardeal-nomeado-pelo-papa-francisco/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/brasileiro-e-primeiro-cardeal-nomeado-pelo-papa-francisco/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/brasileiro-e-primeiro-cardeal-nomeado-pelo-papa-francisco/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/brasileiro-e-primeiro-cardeal-nomeado-pelo-papa-francisco/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/brasileiro-e-primeiro-cardeal-nomeado-pelo-papa-francisco/
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pastor-busca-apoio-do-presidente-da-camara-para-manter-cargo-nos-direitos-humanos,1008776,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pastor-busca-apoio-do-presidente-da-camara-para-manter-cargo-nos-direitos-humanos,1008776,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pastor-busca-apoio-do-presidente-da-camara-para-manter-cargo-nos-direitos-humanos,1008776,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pastor-busca-apoio-do-presidente-da-camara-para-manter-cargo-nos-direitos-humanos,1008776,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pastor-busca-apoio-do-presidente-da-camara-para-manter-cargo-nos-direitos-humanos,1008776,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pastor-busca-apoio-do-presidente-da-camara-para-manter-cargo-nos-direitos-humanos,1008776,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,cesta-basica-sobe-na-055-na-primeira-semana-apos-desoneracao-dos-precos,147235,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,cesta-basica-sobe-na-055-na-primeira-semana-apos-desoneracao-dos-precos,147235,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,cesta-basica-sobe-na-055-na-primeira-semana-apos-desoneracao-dos-precos,147235,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,cesta-basica-sobe-na-055-na-primeira-semana-apos-desoneracao-dos-precos,147235,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,cesta-basica-sobe-na-055-na-primeira-semana-apos-desoneracao-dos-precos,147235,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,cesta-basica-sobe-na-055-na-primeira-semana-apos-desoneracao-dos-precos,147235,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,ritmo-da-red-bull-nos-treinos-para-o-gp-da-australia-assustou-a-concorrencia,1009073,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,ritmo-da-red-bull-nos-treinos-para-o-gp-da-australia-assustou-a-concorrencia,1009073,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,ritmo-da-red-bull-nos-treinos-para-o-gp-da-australia-assustou-a-concorrencia,1009073,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,ritmo-da-red-bull-nos-treinos-para-o-gp-da-australia-assustou-a-concorrencia,1009073,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,ritmo-da-red-bull-nos-treinos-para-o-gp-da-australia-assustou-a-concorrencia,1009073,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,ritmo-da-red-bull-nos-treinos-para-o-gp-da-australia-assustou-a-concorrencia,1009073,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tela-reflete-um--refinado-mundo-de-aparencias-,1009034,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tela-reflete-um--refinado-mundo-de-aparencias-,1009034,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tela-reflete-um--refinado-mundo-de-aparencias-,1009034,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tela-reflete-um--refinado-mundo-de-aparencias-,1009034,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tela-reflete-um--refinado-mundo-de-aparencias-,1009034,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tela-reflete-um--refinado-mundo-de-aparencias-,1009034,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/politica/L25/1279241082/x05/Estadao/estadao_bancodobrasil_05_010313/estadao_seloBB_200113.html/765362634c6c45307256494141372b36
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://pme.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://acervo.estadao.com.br/
http://radio.estadao.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://espn.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao

http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=estadao.com.br&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cbrasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-%2C1008947%2C0.htm&extra_2=BR


Brasil é destaque em relatório do IDH, mas não avança no ranking - politica - versaoimpressa - Estadão

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,brasil-e-destaque-em-relatorio-do-idh-mas-nao-avanca-no-ranking-,1008947,0.htm[15/03/2013 11:46:18]

países em desenvolvimento e nas consequências sociais do fenômeno. O título do
relatório é A ascensão do Sul - progresso humano em um mundo diverso.

Entre 1990 e 2012, praticamente todos os países tiveram melhoras em seu IDH. Mas o
Brasil aparece em um grupo de 40 nações que, no período, apresentaram desempenho
"significativamente superior" ao previsto, dada sua condição em 1990. Desde aquele ano,
o IDH brasileiro subiu 24% (era de 0,590), em velocidade maior que a dos vizinhos
latino-americanos.

"O País mudou o padrão histórico em muito pouco tempo, e é reconhecido por isso",
afirmou Jorge Chediek, coordenador residente do sistema ONU no Brasil. Outros
exemplos de países com desempenho acima da média nas últimas duas décadas são
China, Índia, Coreia do Sul, Turquia e México.

Para os autores do relatório, o que explica a performance diferenciada de um
determinado grupo de nações são fatores como "Estado desenvolvimentista proativo,
aproveitamento dos mercados mundiais e inovações em políticas sociais".

O desempenho na área social foi o principal impulsionador dos avanços do Brasil: o País
teve melhoras mais significativas na educação e na saúde que na renda média de sua
população.

De 1990 a 2012, entre os 15 países que mais reduziram seu "déficit de IDH" (distância
em relação à pontuação máxima), aparecem Brasil, Argélia e México, "apesar de sua
renda per capita ter crescido, em média, apenas entre 1% e 2% ao ano".

O desempenho econômico não tão forte desses países foi compensado, de acordo com o
relatório, pela "primazia nos investimentos estatais (...) em saúde, educação e nutrição".

No caso da educação no Brasil, os pesquisadores detectaram uma melhora "espetacular".
Citaram o fato de o País ter apresentado, entre 2000 e 2009, o terceiro maior "salto" de
pontuação em matemática nos testes do Pisa, programa internacional de avaliação do
desempenho de estudantes.

Como deflagrador desse avanço, o relatório cita a criação do Fundef, em 1996, fundo que
estabeleceu um piso nacional de gastos por aluno e ampliou os investimentos em ensino
nas regiões mais pobres do País.

Critérios. O Brasil também ganhou elogios por ter reduzido a desigualdade entre seus
cidadãos, graças "à criação de um programa de redução da pobreza, à extensão da
educação e ao aumento do salário mínimo".

O relatório destaca o fato de o Bolsa Família - "versão otimizada do Bolsa Escola",
programa criado em 2001, - ter alcançado mais de 97% de sua população-alvo em 2009.
Como resultado, além da redução da pobreza, observou-se um fenômeno de
"empoderamento das mulheres", já que elas têm prioridade no recebimento dos cartões
magnéticos para a retirada do benefício.

Apesar de ter caído, a desigualdade social do País permanece alta. Tanto que, em um
cálculo que considera as diferenças de renda, educação e longevidade entre pobres e
ricos, o País cai 11 posições no ranking mundial.

No cálculo do IDH do Brasil, o Pnud considerou que a expectativa de vida ao nascer é de
73,8 anos. Os quesitos de educação foram 7,2 anos de escolaridade média na população
de mais de 25 anos e 14,2 anos esperados de estudo para as crianças que ingressam
atualmente na escola. A renda média considerada foi de um poder de compra equivalente
a US$ 10.152. / COLABORARAM JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO, AMANDA ROSSI e
DIEGO RABATONE
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