


Desenvolvimento Humano
Conceito de Desenvolvimento Humano

Desenvolvimento das pessoas, 
para as pessoas e pelas pessoas

Visão tradicional que identificava
o PIB como parâmetro de

desenvolvimento

Amartya Sen – Mahbub ul Haq

1990 - RDHs

IDH Global

IDHM
1998, 2003 e 2013



www.atlasbrasil.org.br









- PNAD Contínua
- 60 indicadores
- 27 UFs
- 20 RMs + 1 RIDE
- Desagregação Sexo e Raça/Cor
- Dados 2012-2017
- IDHM 2016-2017





• Indicadores de mortalidade por sexo para Brasil e unidades da 
Federação:

• Provenientes das Tabelas de Sobrevivência (TS) calculadas e 
projetadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
até 2060 e 2030, respectivamente;

• Indicadores de mortalidade por sexo para regiões metropolitanas:
• Cálculo direto: óbitos disponíveis no site do Datasus/Ministério da 

Saúde e populações disponíveis nas PNADs contínuas;
• Probabilidades de morte ajustadas com base nas tabelas de sobrevivência

(TS), projetadas pelo IBGE, para as unidades da Federação.



• Indicadores de mortalidade por cor para Brasil e unidades da 
Federação:

• Método indireto: probabilidades de morte para brancos e negros,
com base nos dados do Censo Demográfico de 2010;

• Relação entre as probabilidades de morte de brancos e negros, e a
probabilidade de morte total, de 2010;

• Relações de 2010 aplicadas às probabilidades de morte totais do
Brasil e unidades da federação, ambas provenientes das tabelas de
Sobrevivência do IBGE, para os anos de 2012 a 2017, e regiões
metropolitanas.





• Indicadores de renda:

• Rendimento efetivo domiciliar per capita;

• Valores foram deflacionados para agosto de 2010, por meio
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
do IBGE;

• Não foi possível calcular o rendimento de outras fontes
para o período de 2012 a 2015:

• Indicadores de renda foram calculados para 2016 e 2017





• De 2016 a 2017, o IDHM 
do Brasil manteve 
tendência leve de 
crescimento de 0,776 para 
0,778; 

• Mantendo-se na faixa de 
alto desenvolvimento 
humano; 

• Leve queda no valor da 
dimensão Renda; 

• Compensada, porém, pela 
melhora nas dimensões 
Longevidade e Educação; 



• Entre 2012 a 2017, a 
dimensão educação
evoluiu a uma taxa média 
de 1,6%;

• A dimensão Longevidade
cresceu 0,6% entre 2012 a 
2017;

• A dimensão Renda teve 
queda de 0,1% entre 2016 
e 2017.



LONGEVIDADE



• Em 2017, a esperança de 
vida do brasileiro chegou a 
75,99 anos; 

• A mortalidade infantil 
diminuiu 4% entre 2012 e 
2017.





EDUCAÇÃO



• Ambos os subíndices do 
IDHM Educação 
cresceram 1,6%  entre 
2012 e 2017.



RENDA



A renda per capita entre 
2016 e 2017 recuou 0,92% 

(- R$7,93).

Em 2017 a população de 
vulneráveis à pobreza era 

de aprox. 25%.



DESAGREGAÇÕES



IDHM DESAGREGADO 
POR COR E SEXO

0,772 0,773

0,8120,860

2017 2017

0,7020,795

0,6890,798

0,7910,909

0,7170,767

0,8140,660

o Entre 2016 e 2017 o IDHM da população branca caiu de
0,819 para 0,817, e o da população negra elevou-se de
0,728 para 0,732;

o Tendência de crescimento em todos as dimensões para
a população negra;

o Houve queda no IDHM-R e IDHM-E da população
branca. O IDHM-E dos negros saiu da faixa de médio
desenvolvimento humano em 2016 para alto em 2017;

o Brancos ainda ganham 2x mais que os negros:
(R$ 1.144,76, contra R$ 580,79)

0,817 0,732

o Redução da diferença entre homens e mulheres no 
IDHM-Ajustado (0,001); 

o De acordo com a renda média do trabalho, os homens 
ganhavam R$ 377,62 a mais que as mulheres em 2017; 

o Para o IDHM-L, a esperança de vida das mulheres era de 
79,56 em 2017. Elas viviam 7 anos a mais do que os 
homens no mesmo ano;

o Para o IDHM-E, as mulheres mantêm a tendência de 
melhores resultados do que os homens, ampliando a 
diferença observada em 2016.





• As maiores tendências de avanço do IDHM foram 
registradas pelo Amazonas (0,017) e pela Paraíba 
(0,013);

• Seis UFs registraram queda no índice: Acre (-0,010), 
Roraima (-0,006), Rio Grande do Norte (-0,005), São 
Paulo (-0,005) e Distrito Federal (-0,004);

• Apenas o Distrito Federal (0,850), São Paulo (0,826) e 
Santa Catarina (0,808) apresentaram muito alto IDHM 
em 2017;

• Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas se mantiveram na 
faixa de médio desenvolvimento humano em 2017.



LONGEVIDADE



• Todas as 27 UFs apresentaram tendências de avanço no
IDHM Longevidade entre 2012 e 2017;

• Das 27 UFs, 19 apresentaram muito alto desenvolvimento 
humano na dimensão Longevidade;

• O Distrito Federal registrou a maior esperança de vida
(78,37 anos). Uma diferença de 7,52 anos em comparação
com o Maranhão (70,85 anos) que apresentou o menor
resultado em 2017.

• As maiores tendências de aumento, entre 2012 e 2017,
foram observadas em estados localizados, sobretudo, nas
regiões Nordeste e Norte do país – Pernambuco (0,035),
Alagoas (0,032) e Acre (0,029).



EDUCAÇÃO



• Todas as 27 UFs mantiveram tendências de
crescimento no IDHM Educação entre 2012 e 2017;

• As maiores tendências de aumento foram observadas 
no Amazonas (0,100), no Pará (0,076) e no Maranhão 
(0,073);

• Entre 2016 e 2017, o índice sofreu uma queda em
onze UFs. O Acre (-0,029), teve alteração na faixa de
alto para médio desenvolvimento humano.



RENDA



• As maiores tendências de aumento no IDHM Renda
foram observadas na Paraíba (0,020), no Amazonas
(0,017) e na Bahia (0,037), entre 2016 e 2017;

• O índice registrou 0,859 no Distrito Federal e 0,623
no Maranhão. Diferença de 0,236 entre o maior e o
menor valor em 2017;

• Em 2017, o Distrito Federal possuía a maior renda per
capita média (R$ 1,681,05), valor quatro vezes maior
do que a UF com a menor renda domiciliar per capita
– Maranhão – (R$ 387,34);

• Dez UFs apresentaram redução no valor deste
subíndice e as maiores quedas foram registradas no
Rio Grande do Norte (-0,018), em Roraima (-0,016) e
em Sergipe (-0,014).





RMs com maiores tendências de avanços no 
IDHM entre 2016 e 2017

RM de Natal

RIDE Grande Teresina

RM de Manaus

RMs com as maiores reduções do IDHM 
entre 2016 e 2017

+ 0,021

+ 0,019

+ 0,018

RM de João Pessoa 

RM de Cuiabá

RM de São Paulo

- 0,017

- 0,010

- 0,007



LONGEVIDADE



RMs com maiores tendências de avanços no 
IDHM-L entre 2012 e 2017

RM de São Luís

+ 0,047

+ 0,035

RM de Belém

RM do Rio de Janeiro

+ 0,049

RM de Fortaleza

+ 0,014

+ 0,012

RM de Aracaju

RM do Belo Horizonte

+ 0,015

RMs com menores tendências de avanços 
no IDHM-L entre 2012 e 2017



EDUCAÇÃO



RMs com maiores tendências de avanços no 
IDHM-E entre 2012  e 2017

RM de Cuiabá

+ 0,094

+ 0,077

RM de Manaus

+ 0,106

+ 0,009

RM de Aracaju

RM de Salvador

+ 0,027

RMs com menores tendências de avanços 
no IDHM-E entre 2012  e 2017

RM de João Pessoa 

RM de Maceió

+ 0,007



RENDA



RMs com maiores tendências de avanços no 
IDHM-R entre 2016 e 2017

+ 0,019

- 0,028

RM de Aracaju

RM de Salvador

+ 0,031

RMs com as maiores reduções do IDHM-R 
entre 2016 e 2017

RM de João Pessoa RM de São Luís

- 0,020

RM de Goiânia

+ 0,024

RM de Natal

- 0,034



OBRIGADO
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