
Apresentação 
 
Com esta nova edição do Radar Social 2006, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) busca fornecer ao público não especializado um instrumento que lhe 
permita entender e acompanhar a evolução das condições de vida da população 
brasileira. Elaborado pela Diretoria de Estudos Sociais (Disoc-Ipea), o Radar Social 
apresenta de forma clara e concisa as dificuldades que os cidadãos brasileiros em 
geral, e alguns grupos em particular, enfrentaram entre 2001 e 2004 para ter acesso 
ao trabalho, à renda, à educação, à saúde, à moradia e à segurança. O leitor 
encontrará no Radar dados nacionais e para cada estado da Federação, 
selecionados com base em análise dos problemas e das transformações ocorridos 
no panorama social brasileiro, de modo a permitir a identificação dos desafios 
futuros. 
Editado sob forma impressa nos anos ímpares e em meio eletrônico nos anos pares. 
O Radar destina-se a diversos públicos, entre os quais os componentes dos poderes 
Executivo e Legislativo, federal, estadual e municipal, assim como os representantes 
da sociedade civil em conselhos que auxiliam a formulação e implementação das 
políticas sociais.Com esta publicação, todos ganham uma ferramenta útil para o 
desempenho de suas funções. 
As informações apresentadas são as mais recentes e registram avanços 
generalizados em todas as áreas com respeito à redução dos problemas e das 
desigualdades sociais do país. São avanços importantes, mas de magnitude 
modesta, deixando claro que a solução das carências há muito acumuladas 
demanda tempo e persistência. De animador vale registrar que eles indicam que os 
problemas não são insolúveis e que maiores esforços precisam ser empreendidos 
para acelerar o ritmo das mudanças. 
Para uma instituição como o Ipea, que tem se dedicado aos estudos das questões 
sociais do país, a elaboração e a divulgação de um instrumento como o Radar 
Social representam mais uma oportunidade para democratizar o conhecimento, 
estimular o debate e contribuir para o aperfeiçoamento das ações voltadas para a 
melhoria das condições de vida da população brasileira. 
 
 
 
 
Luiz Henrique Proença Soares 
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 



O que é o Radar Social 
 
O Radar Social é um instrumento de vigilância das condições de vida da população 
brasileira e foi construído de forma a oferecer ao leitor um panorama dos principais 
problemas sociais do país. Mas não é só. Nessa edição de 2006, se busca 
apresentar as principais mudanças que vêm ocorrendo no campo social no período 
de 2001 a 2004 e explicar os fatores que contribuíram para tais transformações. 
Com linguagem sintética e acessível, o objetivo do Radar é ampliar o conhecimento 
e o acesso da sociedade a informações relevantes para sua participação na 
concepção, implementação e avaliação das políticas públicas. Trata-se de um 
instrumento útil para que, juntos, Estado e sociedade reflitam sobre as prioridades 
das políticas sociais. As informações reunidas no Radar são essenciais para o 
monitoramento de ações e programas estatais por parte de representantes dos 
poderes legislativos, governos estaduais e municipais, administradores públicos, 
entre outros atores relevantes. As dezenas de milhares de cidadãos que participam 
de conselhos setoriais, como os de saúde, previdência, assistência social e da 
criança e do adolescente, presentes nas três instâncias de governo, encontrarão 
também nessa publicação uma importante ferramenta para sua atuação. 
O Radar reúne os dados mais recentes produzidos por diversas instituições 
governamentais, principalmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Eles foram selecionados tendo como base não só a confiabilidade e a 
disponibilidade anual da informação, mas sobretudo sua relevância para o 
conhecimento do cotidiano dos cidadãos brasileiros. Assim, não se trata de 
apresentar uma análise convencional de dados disponíveis. Ao contrário, o ponto de 
partida é uma reflexão sobre os principais problemas sociais do país, com base na 
qual foram eleitos indicadores que permitem ao leitor entender a natureza e a 
dimensão desses problemas. 
O Radar está organizado em seis capítulos que analisam dimensões fundamentais 
para retratar a qualidade de vida da população: trabalho, renda, educação, saúde, 
moradia e segurança. Em cada uma dessas dimensões foram identificadas as 
regiões e os grupos da população mais afetados pelos respectivos problemas e feita 
uma breve análise da situação de cada grupo. 
Os seis capítulos seguem um roteiro semelhante: iniciam apontando a relevância de 
cada uma das dimensões sociais selecionadas e abordam, na seqüência, os 
principais problemas enfrentados pela população, destacando as diferenças que se 
apresentam em razão do território, gênero, raça ou idade. Mapas, tabelas e gráficos 
anexados aos capítulos mostram os números e as mudanças observadas no país e 
em cada estado da federação. Nos mapas, o leitor pode identificar quem apresenta 
os maiores avanços (tons claros de cor) e os menores avanços ou recuos (tons 
escuros de cor) em cada indicador. 
Por fim, complementando o Radar, que mapeia os problemas enfrentados pela 
população, há o Radar Social - Principais Iniciativas do Governo Federal. Este 
documento rastreia as iniciativas mais importantes no enfrentamento dos problemas 
mencionados. Elaborado pela Secretaria de Planejamento e Investimento 
Estratégicos do Ministério do Planejamento, tal publicação pode ser encontrada no 
endereço eletrônico www.planejamento.gov.br/radarsocial. Neste endereço, há 



vários detalhes de programas e ações federais nas áreas de trabalho, renda, 
educação, saúde, moradia e segurança. 
Assim, analisando os problemas que afligem a população, bem como também o que 
o governo federal já vem realizando para resolvê-los, o Radar Social e o Radar 
Social - Principais Iniciativas do Governo Federal apresentam-se como instrumentos 
fundamentais para o planejamento da ação social do Estado no Brasil. Subsidiar 
esse planejamento, com informações e reflexões não só relevantes como 
atualizadas e confiáveis, é o objetivo último desses documentos. 
 

 




