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APRESENTAÇÃO 

A carência de informações consistentes e sistematizadas sobre a situação 
social dos subespaços amazônicos tem restringido as possibilidades de diagnóstico e 
prospecção da problemática social regional, dificultando o encaminhamento de 
soluções. 

Na tentativa de reverter este quadro, a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
- PNUD, no âmbito do Projeto BRA/96/025 - Acordo SUDAM/PNUD, numa 
convergência de interesses, celebraram um Convênio de Cooperação Técnica 
objetivando a produção de informações que possam subsidiar o desenho de um 
Programa de Desenvólvimento Social para a Amazônia Legal: geração de trabalho e 
renda e redução de déficits sociais correlatos, direcionado à população 
economicamente ativa - PEA, tendo como componentes fundamentais a educação 
básica, profissional, ambiental e o financiamento à produção de bens e serviços. 

Como um dos produtos desse trabalho, ressalta-se o Diagnóstico e a 
Cenarização Macrossocial da Amazônia Legal, contendo o levantamento, 
processamento e análise referentes às temáticas de Demografia, Situação de 
Indigência, ICV e IDH Municipais, Educação, Saúde, Habitação, Estrutura Fundiária, 
Ações Institucionais e Cenarização Social, com vistas à constituição de uma base de 
dados e à produção de nove {09} estudos, os quais foram organizados em onze (11) 
publicações. 

O Estudo PANORAMA SOCIAL DA REGIÃO AMAZÔNICA - 1970/96, 
que faz parte desse conjunto, apresenta dados sócio-econômicos, do desenvolvimento 
humano e referente ao gasto social para os noves estados que compõem a Amazônia 
Legal. Seu conteúdo permite uma visualização do comportamento de alguns 
indicadores de Educação (a taxa de alfabetização de adultos; o número médio de anos 
de estudo e a taxa de matrícula cruzada); Saúde (a taxa de mortalidade infantil e a 
esperança de vida ao nascer); Renda e Pobreza (renda e PIB per capita, % de 
pessoas com renda insuficiente e grau de desigualdade entre indivíduos medido pelo 
índice de Theil-L); bem como descreve as tendências e a evolução do Gasto Público 
Social per capita e setorial (educação, saúde, previdência e assistência, bem como 
benefícios a servidores públicos) dos Estados amazônicos. 

Com este trabalho, pretende-se contribuir com insumos de planejamento 
para as instituições federais, estaduais e municipais, bem como as não 
governamentais atuantes na Amazônia Legal, fornecendo-lhes subsídios às suas 
decisões no que concerne a questão social, especialmente no que se refere à 
construção de uma nova agenda social voltada à redução das desigualdades sociais e 
dos renitentes indicadores de pobreza existentes nos Estados amazônicos. 

José Diogo Cyrillo da Silva 
Secretário Especial do MI 
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- 
INTRODUÇÃO 

O panorama social da Amazônia Legal no período 1970-1996 foi influenciado 
por diversos fatores, entre outros pelo crescimento econômico e sua posterior 
desaceleração, por políticas sociais, sobretudo a partir da década de 70, e pelos níveis 
de gastos sociais, aqui detalhados para os anos de 1994-1995-1996. Também é certo 
que o modelo de desenvolvimento que impulsionou tanto o crescimento econômico, 
como a melhoria social, nos estados da Amazônia Legal, não muito diferente daquele 
adotado para o conjunto do Brasil, esgotou-se. 

- - - 
Assim, a agenda social, também em débito nestes estados, enfrenta o desafio 

imposto por uma nova forma de pensar e promover o desenvolvimento econômico e 
social. Uma nova agenda social para a Amazônia Legal não pode dispensar uma 
análise da evolução de indicadores que revelam não apenas o crescimento de uma 
região, seja este medido pelos indicadores econômicos ou sociais, mas também suas 
tendências. 

- - 
Dois trabalhos foram utilizados como base para o enfoque metodológico e fonte 

de dados no levantamento das informações sociais pertinentes à identificação das 
tendências recentes na Amazônia Legal. O primeiro trabalho selecionado foi O Projeto 
Desenvolvimento Humano no Brasil 1997, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, elaborado em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, a Fundação João Pinheiro e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Os dados, os índices sintéticos e a metodologia de cálculo correspondem a 
um conjunto de informações que estão sistematizadas nos relatórios de 
Desenvolvimento Humano do PNUD, aqui divididos em IDH-M e IDH-UF. Esta divisão 
e a escolha dos índices e indicadores correspondem ao tratamento que os dados terão 
neste relatório. 

-· 

O segundo trabalho, utilizado como fonte de informação para mapear 
tendências na Amazônia Legal, foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA/DIPOS sob o título Gasto Público Social, para os anos 1994-1995- 
1996, nas esferas de governo federal, estadual e municipal. O enfoque que se 
pretende desenvolver visa ressaltar que o grau de bem-estar dos indivíduos é 
proporcionado pelas políticas sociais que estão sendo aplicadas em espaços 
territoriais locais, regionais e nacionais, conseqüentemente, toma-se importante 
quantificar e qualificar os gastos sociais que o Estado vem realizando nesses espaços. 
Este tema vem recebendo cada vez mais atenção na América Latina, ao longo das 
últimas duas décadas, e vem sendo tratado no Brasil pelo IPENDIPOS. A descrição 
da metodologia adotada enfocando a parte conceituai, as fontes de informações e os 
métodos de deflacionamento utilizados encontra-se no Anexo 1 deste documento. 

- 
Como conteúdo foram detalhados e analisados os comportamentos de alguns 

indicadores de educação e saúde, para os anos 1970, 1980, 1991, 1995 e 1996, com 
a intenção de contrapor o crescimento da renda ou do PIB à melhoria dos indicadores 
selecionados. Na maior parte das vezes, a análise aqui desenvolvida guiou-se pelos 
indicadores sociais que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH/PNUD. 
Desta forma, para a educação foram observados, entre outros: a taxa de alfabetização 

- - - 
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de adultos; o número médio de anos de estudo; e a taxa de matrícula cruzada. Como 
indicadores de saúde, foram escolhidos: a mortalidade infantil e a esperança de vida 
ao nascer. Para o bloco renda apresentam-se números relativos à renda e ao PIB per 
capita para os anos 1970, 1980, 1991, 1995 e 1996. 

Sobre a pobreza, procurou-se examinar os principais indicadores que 
caracterizam a insuficiência e a concentração de renda, em suas trajetórias ao longo 
do período 1970 - 1996, sempre que a base de dados assim o permitiu, nos diferentes 
estados que compõem a Amazônia Legal. 

No que se refere ao Gasto Público Social, para os anos de 1994,1995 e 1996, o 
relatório detalha não só a caracterização do conceito, como descreve suas tendências 
e a evolução setorial, traçando a sua progressividade por esfera de governo ao longo 
desse triênio. 
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1 DESENVOLVIMENTO E DESIGUALDADE 
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, caracteriza a existência de três 

recortes, para 1991, no Brasil: (i) o primeiro, constituído por oito estados (RS, DF, SP, 

se, RJ, PR, MS, ES), apresenta elevado nível de desenvolvimento humano, de acordo 

com os parâmetros definidos pelo PNUD para comparações internacionais; (ii) o 

segundo, urna faixa que se estende na direção noroeste, a partir de Minas Gerais, 

compreendendo cinco outros estados (GO, MT, RO, AM e RR), e também o Amapá, 

situa-se na camada superior do estrato de desenvolvimento humano médio; (iii) o 

terceiro, reunindo doze estados (PA, AC, TO e os estados da região Nordeste), 

apresenta nível mais reduzido de desenvolvimento humano. Cerca de metade da 

população brasileira, em termos absolutos, está compreendida nos estados com alto 

nível de desenvolvimento humano. 

Nas últimas décadas, no Brasil, as três variáveis que compõem o Índice de 

Desenvolvimento Humano melhoraram significativamente: esperança de vida, 

escolaridade e renda. Contudo, a interrupção da trajetória de crescimento econômico 

na década de 80 acarretou no aumento da desigualdade e da pobreza, acentuando a 

tendência histórica à concentração da renda. 

Com isso, o Brasil registra, no início da década 1990, um dos maiores índices 

de desigualdade do mundo. A desigualdade de renda no Brasil verifica-se tanto no 

recorte regional, como no recorte por estrato - concentrando-se, antes de tudo, 

basicamente nos estratos superiores da pirâmide da distribuição de renda nacional. 

A grande diferença encontra-se no estrato superior. Os 20% mais ricos da 

população detêm 65% da renda total e os 50% mais pobres ficam com 12% (em 1960 

essa relação era de 54% contra 18%). A renda média dos 10% mais ricos é quase 30 
vezes maior que a renda média dos 40% mais pobres. A fração da renda apropriada 

pelos 20% mais ricos cresceu 11 pontos entre 1960 e 1990, enquanto a dos 50% mais 

pobres caiu 6 pontos e a das classes intermediárias permaneceu quase sem alteração. 
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Em 1990, 30% da população brasileira foi classificada como pobre, ou seja, 42 

milhões de pessoas. O recorte metodológico utilizado para este cálculo, considera 

como pobre uma família cuja renda per capita se situa abaixo da linha da pobreza - 

isto é, com renda insuficiente para adquirir os bens necessários à sobrevivência 

adequada de seus membros (renda per capita inferior a 50% do salário mínimo de 

setembro de 1991). 

No Brasil, 5% dos pobres estão na Região Norte, 45% na Região Nordeste, 

34% na Região Sudeste, 10% na Região Sul e 6% na Região Centro-Oeste. Na 

Região Norte, os pobres somam 43% da população total; na Região Nordeste, 46%; 

na Região Sudeste, 23%; na Região Sul, 20%; e na Região Centro-Oeste, 25%. (v. 

capítulo 2.) 

É verdade que para, um conjunto significativo de indicadores sociais, a 

performance nacional apresenta expressiva melhoria. A mortalidade infantil vem 

declinando desde a década de 40, e a esperança de vida cresce significativamente a 

partir de 1970. O número de analfabetos tem diminuído e a média de anos de estudo 

da população tem aumentado, para todos os estados brasileiros (v. capítulo 2.). 

O gasto social no Brasil é outra fonte importante a investigar. Apesar das 

informações disponíveis não permitirem comparações com o desempenho dos 

indicadores sociais para os anos do período 1970-1996 (v. capítulo 3. ), um olhar sobre 

o Brasil revela que ele não apresenta um comportamento homogêneo entre os estados 

da federação, e, tão pouco, para o mesmo estado em anos consecutivos. Como 

exemplo, tem-se que o Gasto Social per capita na Amazônia Legal corresponde a 

apenas pouco mais de 60% do Gasto Social per capita encontrado para o Brasil como 

um todo. 

Observado este cenário, os desafios sobre a questão da desigualdade social 

na Amazônia Legal se concentram: 

• no âmbito das políticas sociais, na educação básica, na qualificação da mão-de 

obra e no combate à pobreza; 

- 

- 
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• no âmbito da política econômica, na expansão do emprego, como conseqüência da 

expansão da atividade produtiva; 

• no âmbito da política ambiental, no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão. 

r 

Embora a importância da educação seja unanimemente reconhecida, são ainda 

pouco satisfatórios os resultados do esforço educacional realizado nos últimos anos, o 

que fica evidente nos baixos níveis de qualidade do ensino. Não se trata, no entanto, 

apenas de aumentar o gasto financeiro à educação. A baixa eficiência do sistema 

educacional e a baixa qualidade do ensino devem ser enfrentados através de ações 

coordenadas dos governos federal, estaduais e municipais, que confiram prioridade à 
educação fundamental, à elevação do nível de escolaridade da população de baixa 

renda e à melhoria da qualidade do ensino. 

r 

A geração de emprego na Amazônia Legal depende da retomada do 

crescimento sustentado. No entanto, o crescimento por si só não é suficiente para 
garantir a criação de postos de trabalho na quantidade requerida para absorver a 

oferta de mão-de-obra. É preciso combinar a retomada do crescimento oom políticas 

específicas de geração de empregos, notadamente as chamadas políticas ativas de 

mercado de trabalho 1, destinadas a aperfeiçoar o funcionamento específioo do 

mercado regional. Como absorver trabalhadores de baixa qualificação, aliviar a 

pressão por empregos nos centros urbanos e crescer sem acirrar as desigualdades 

são questões fundamentais. 

Quanto à gestão da política de meio-ambiente, sobretudo nos Estados 

amazônicos, estudos ressaltam a necessidade de aumentar a interação entre as 

agências de um mesmo nível e entre distintos níveis de governo, incorporando a 

dimensão ambiental no processo decisório relativo às políticas nacionais, setoriais e 

regionais. 

1 
•.. os programas de fonnação e reciclagem profissional, os serviços de intermediação de mão-de-obra e as políticas 
que viabilizam a mobilidade geográfica da força de trabalho, por exemplo, são medidas que atuam pelo lado da oferta 
de trabalho - e por isso incluem-se entre as políticas ativas. Medidas que têm por objetivo causar impacto sobre a 
demanda por trabalho, por sua vez, estariam relacionadas com criação direta de empregos pelo setor público, 
subsídio à contratação, oferta de crédito para pequenas e microempresas, incentivo ao trabalho autônomo, entre 
outras e também integrariam, por isso, o elenco de medidas ativas" in Azeredo, M .B. São Paulo:ABET. 1998. 
Coleção Teses e Pesquisas. Vol.1. 

r- 

- 
r 
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2 DESENVOLVIMENTO HUMANO NA AMAZÔNIA LEGAL 

O Índice de Desenvolvimento Humano - /OH é um índice composto que mede 

as realizações médias de um país por meio de três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: longevidade, conhecimento e padrão de vida adequado. As 

variáveis utilizadas para indicar estas três dimensões são: a expectativa de vida; o 

nível educacional (alfabetização de adultos e escolaridade conjunta dos ensinos 

primário, secundário e superior); e o produto interno bruto (PIB) per capita. 

De uma forma geral, a análise dos indicadores sociais (IDH-UF) disponíveis 

para a Amazônia Legal e seus estados, no período 1970-1996, revela que as 

condições gerais de vida melhoraram significativamente na Região e como um todo 

em seus estados, tanto em termos absolutos como em termos relativos. 

A primeira e preliminar comprovação desse fato é dada pela observação da 

evolução do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-UF apresentado para a região 

em anos selecionados, posteriores a 1970. O IDH-UF é um indicador social que 

compõe informações sobre produto per capita, nível de educação e expectativa de 

vida. Em alguns estados da Amazônia Legal constata-se um crescimento, em termos 

relativos, maior que a média Brasil. No Acre o IDH-UF passou de 0,376, em 1970, para 

0,754, em 1996, conforme atesta a Tabela 1. Também os estados do Amazonas, 

Rondônia e Roraima, que apresentavam índices em 1970 de IDH-UF de 0,437; 0,474 e 

0,463, respectivamente, em 1996 atingem as médias de 0,775; 0,820 e 0,818, bem 

próximas à média Brasil de 0,830. Já para o mesmo período de análise 1970-1996, o 

estado do Amapá, que em 1970 liderava o ranJdng da Amazônia Legal, com o IDH-UF 

acima da média nacional, não consegue a mesma performance nos anos 

subseqüentes. 

- 
- 
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TABELA 1 
Índice de Desenvolvimento Humano: 1970-1996 

U.F.da 
Amazônia Legal 1970 1980 1991 1995 1996 o/oi 1970-1996 

Acre 0,376 0,506 0,662 0,752 0,754 100,6 
Amapá 0,509 0,614 0,767 0,797 0,786 54,4 
Amazonas 0,437 0,696 0,761 0,754 0,775 77,6 
Maranhão 0,292 0,408 0,489 0,546 0,547 87,8 
Mato Grosso 0,458 0,600 0,756 0,768 0,767 67,5 
Pará 0,431 0,587 0,657 0,709 0,703 63,1 
Rondônia 0,474 0,611 0,725 0,782 0,820 73,1 
Roraima 0,463 0,619 0,687 0,788 0,818 76,5 
Tocantins· - - 0,534 0,578 0,587 9,9 
Brasil 0,494 0,734 0,787 0,814 0,830 67,8 
Fonte: IPEA/DIRUR, com base no IDH-UF. • informações disponíveis para 1991-1996. 

GRÁFICO 1 
Índice de Desenvolvimento Humano 

Amazônia Legal:1970 - 1996 
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•• 

Essa constatação de gradativa melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano na 

Amazônia Legal não deve ser confundida com a alegação de que os dados em termos 

absolutos para os indicadores sociais naquela região já se revelem satisfatórios. As 

condições gerais de pobreza que ainda prevalecem na maioria dos Estados da Região, 

• 
"' 
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como demostram os dados de PIB per capita, Porcentagem de Pessoas com Renda 

Insuficiente (PO) e Grau de Desigualdade (Theil - L), tomam difícil a obtenção de 

melhores resultados sociais. Mas, de forma geral, podemos constatar, através de 

observação empírica, que as condições gerais estão em processo de melhoria. 

O IDH-UF classifica as unidades geográficas em três grandes categorias. Para 

cada uma das categorias foram estabelecidas as seguintes faixas: _ 

Os IDH < 0,5 - Baixo Desenvolvimento Humano; 

0,5 s IDH < 0,8 - Médio Desenvolvimento Humano; e 

0,8 s IDH < 1 - Alto Desenvolvimento Humano. 

De acordo com estes parâmetros dois dos estados que compõem hoje a 

Amazônia Legal, Roraima e Rondônia, apresentam o IDH-UF entre 0,8 s IDH < 1 - 

Alto Desenvolvimento Humano. Os demais estados encontram-se próximos a esta 

média, excetuando-se Tocantins e Maranhão cujos IDH-UF encontram-se bem abaixo 

das médias dos demais estados, ou seja, 0,587 e 0,547 respectivamente (Tabela 2 e 

Gráfico 2). 

Comparando o desempenho do IDH-UF dos estados brasileiros e a média 

Brasil, o Gráfico 2 retrata com clareza a posição dos estados da Amazônia Legal e 

suas posições comparadas ao contexto nacional. Em relação à média Brasil, a maioria 

dos Estados amazônicos mantêm uma posição multo próxima à média nacional, com 

exceção dos estados do Maranhão e Tocantins. A posição desfavorável dos dois 

estados pode ser melhor entendida quando, ao desagregar o índice sintético IDH-UF, 

encontramos, nos dois casos, valores significativamente baixos para o Índice de PIB 

(0,311 e 0,223, respectivamente), em 1996. 

Para os estados da Amazônia Legal, o Índice de Educação é responsável pelo 

melhor desempenho do IDH-UF, seguido pelo Índice de Esperança de Vida. 

- 

- 



r- 

TABELA2 
índice de Desenvolvimento Humano dos Estados Brasileiros - 1996 

IDH-UF 

ESTADO IDH 
VALOR CATEGORIA 

Piauí 0,534 baixo 
Alagoas 0,538 baixo 

Maranhão 0,547 baixo 

Paraíba 0,557 baixo 

Tocantins 0,587 baixo 

Ceará 0,590 baixo 

Pernambuco 0,615 médio 

Bahia 0,655 médio 

Rio Grande do Norte 0,668 médio 

Pará 0,703 médio 

Sergipe 0,731 médio 

Acre 0,754 médio 

Mato Grosso 0,767 médio 

Amazonas 0,775 médio 

Amapá 0,786 médio 

Goiás 0,786 médio 

Roraima 0,818 alto 

Rondônia 0,820 alto 

Minas Gerais 0,823 alto 

Espírito Santo 0,836 alto 

Rio de Janeiro 0,844 alto 

Paraná 0,847 alto 

Mato Grosso do Sul 0,848 alto 

Santa Catarina 0,863 alto 

São Paulo 0,868 alto 

Distrito Federal 0,869 alto 

Rio Grande do Sul 0,869 alto 

Brasil 0,830 alto 

10 
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GRÁFICO 2 
Índice de Desenvolvimento Humano 
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1 CARACTERIZAÇÃO DOS INDICADORES SOCIAIS 

Este capítulo compila e analisa informações sociais dos estados que compõem 

a Amazônia Legal, no período 1970/1996, ou até o ano para o qual a informação mais 

recente esteja disponível. Seu objetivo principal foi verificar se, e em que dimensão, 

houve melhoria absoluta e relativa nas condições de bem-estar da população 

amazônica e como as melhorias se relacionam com a melhoria do indicador 

econômico, no caso da renda per capita. Para tanto, a ordenação dos dados captou os 

indicadores de acordo com o grau de importância que estes têm para o desenho do 

quadro social na região. 

- 
- 

A intenção aqui não foi a de avaliar eficiência ou eficácia da política social, nas 

diferentes esferas de governos e seus programas, mas comparar a evolução e 

acompanhar a melhoria dos indicadores. Desse modo, o trabalho procura investigar 

até que ponto é possível relacionar os ganhos sociais obtidos com o crescimento 

econômico, considerando este na dimensão mais genérica. Mas também, procura-se, 

ao longo do período aqui exposto, fazer relações com o quadro da conjuntura 

brasileira. Desta forma todas as séries construídas, para os Estados amazônicos, 

estão ordenadas de forma a permitir comparações com a média Brasil, para os 

mesmos indicadores. 

Foram escolhidos oito indicadores sociais para análise, particularmente para 

educação - i) Índice de Educação, Taxa de Alfabetização de Adultos, ii) Taxa 

Combinada de Matrícula e iii) Número Médio de Anos de Estudos da População de 25 

anos e mais - e saúde - iv) Taxa de Mortalidade Infantil e v) Esperança de Vida ao 

Nascer. Pretende-se construir um perfil da evolução da situação social dos estados da 

Amazônia Legal, levando-se em consideração o desempenho destes indicadores 

durante o período 1970-1996. Outros indicadores foram introduzidos na análise como 

o vi) Percentual de Pobres (PO) que incide sobre a população dos estados da região; o 

grau de desigualdade, medido através do vii} Índice de Theil-L sobre a renda familiar 

per capita e, por fim, a evolução do viii) PIB per capita dos estados. 

- 
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Os quatro indicadores básicos de educação analisados, o Índice de Educação, 
a Taxa de Alfabetização de Adultos, a Taxa Combinada de Matricula e o Número 

médio de Anos de Estudos da População de 25 anos e mais, são dados obtidos dos 
trabalhos do PNUD, IDH-M e IDH-UF. O Índice de Educação é analisado no plano 
estadual, como ocorre em relação aos demais indicadores sociais para educação 
considerados neste relatório, dada a disponibilidade da informação. 

Para a saúde, os indicadores escolhidos são a Taxa de Mortalidade Infantil - 

número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade por cada mil crianças 
nascidas vivas, e a Esperança de Vida - número médio de anos que, dada uma taxa 
de mortalidade infantil, espera-se que um recém-nascido viva. Os dados aqui 
selecionados obedecem ao mesmo período selecionado para os dados de educação; 
logo, a análise até 1996 é restrita a dados estaduais. 

O bloco pobreza e renda, na seção 4., foi introduzido na perspectiva de 
oferecer cobertura analítica, ao desempenho de todos os indicadores considerados 
para o cálculo do JDH-UF. Alguns indicadores, como o nível de Percentual de Pobres 
(PO) e o Índice de Theil-L, somam-se à analise, por apresentarem os níveis de 
desigualdade de renda na região. 

Por fim, para compor o quadro evolutivo dos indicadores sociais da Amazônia 
Legal, será objeto de análise e confronto comparativo, o desempenho dos indicadores 
sócio-econômicos da região com o desempenho das médias Brasil. A intenção é 
acompanhar a evolução desses indicadores nos Estados amazônicos, em contraste 
com o desempenho dos mesmos em relação às médias Brasil. 
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2 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE EDUCAÇÃO 

Os Índices de Educação 2, nos estados da Amazônia Legal, para os anos de 
1970, 1980, 1991, 1995 e 1996, apresentaram um comportamento monotonicamente 
ascendente. A medida em que se observam casos IDH-UF mais alto para os estados, 
também verifica-se, de um modo geral, Índices de Educação maiores. Este 
comportamento reflete o peso que este índice mantém sobre a performance do 
desenvolvimento humano nos estados. (v. em Anexos, a definição de Índice de 
Desenvolvimento Humano, construção do índice sintético IDH - UF, e pesos 
específicos atribuídos a cada indicador). 

- 
''w,I 

U.F.da 
Amazônia Legal 1970 1980 1991 1995 1996 

Acre 0,436 0,530 0,635 0.715 0,709 
Amapá 0,646 0,725 0,779 0,837 0,845 
Amazonas 0,544 0,660 0,713 0,755 0,764 
Maranhão 0,385 0,489 0,612 0,697 0,687 
Mato Grosso 0,575 0,647 o.rro 0,824 0,841 
Pará 0,608 0,668 0,714 0,768 o.no 
Rondônia 0,578 0,626 0,746 0,795 0,807 
Roraima 0,632 0,713 0,722 0,820 0,838 
Tocantins - - 0,714 0,799 0,835 
Brasil 0,611 0,702 0,763 0,815 0,825 

TABELA3 
Índice de Educação: 1970-1996 

Fonte: IPEAIOIRUR, com base no IDH-UF. 

2 O lndice de Educação, definido pelo IPEA-PNUD, agrega informações sobre a percentagem da população com 
menos de quatro, menos de oito, mais de onze anos de estudo, bem como a taxa de alfabetização de adultos. Seu 
valor oscila entre zero (o pior) e um (o melhor). 
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GRÁFICO 3 
Índice de Educação: 1970 - 1996 
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Com exceção do estado do Maranhão, os demais Estados da amazônicos 

atingem, em 1996, médias que oscilam próximas à média Brasil. No caso do 

Tocantins, Roraima, Mato Grosso e Amapá o Índice de Educação ultrapassa a média 

nacional. Através da Tabela 3 e do Gráfico 3, nesta seção, a evolução do desempenho 

deste indicador pode ser melhor observada. 

Também deve ser notado que, para cada estado, a Taxa de Alfabetização de 

Adultos apresenta índices maiores em 1996 do que em 1991, e maiores em 1991 do 

que em 1980 e 1970. Ou seja, os índices da Taxa de Alfabetização de Adultos 

crescem persistentemente, na Região amazônica, de 1970 a 1996, não apenas para 

alguns estados isolados, mas para todos. 
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Tanto o crescimento dos índices da Taxas de Alfabetização (Tabela 4 e 
Gráfico 4) , quanto o aumento do Número Médio de Anos de Estudo na População 25 
anos e mais (Tabela 5 e Gráfico 5), demonstram melhoria geral nas condições 
educacionais na região e em seus estados, para os anos de 1970-1996 (Tabela 4) e 
para os dados censitários de 1970,1980 e 1991(Tabela 5). 

Para o Brasil como um todo, entre 1970 e 1996, a Taxa de Alfabetização 
cresceu de 67,0 - em 1970, para 83,5 - em 1996. Para alguns estados da Amazônia 
Legal esta taxa apresenta resultados ainda melhores, como no caso de Rondônia, 
Roraima e Mato Grosso. Nestes Estados, em 1970 a Taxa de Alfabetização que 
encontrava-se abaixo da média nacional, apresenta em 1996, resultado melhor que a 
média Brasil. 

TASELA4 
Taxa de Alfabetização de Adultos: 1970-1996 

U.F.da 
Amazônia Legal 1970 1980 1991 1995 1996 % t 1970-1996 

Acre 47,3 55,2 65,7 70,2 70,2 48,3 
Amapá 66,4 75,3 80,7 85,0 85,0 28,0 
Amazonas 62,8 70,7 76,2 78,8 79,7 , 26,9 
Maranhão 40,5 49,0 59,3 68,3 66,9 65,1 
Mato Grosso 64,2 69,7 81,1 84,7 88,1 37,2 
Pará 67,7 72,3 76,4 78,3 78,7 16,2 
Rondônia 64,7 68,5 80,4 84,3 85,8 32,5 
Roraima 66,4 74,6 78,3 84,1 85,9 29,3 
Tocantins* - - 69,9 75,4 78,8 12,8 
Brasil 67,0 74,7 80,6 84,4 85,3 27,4 
Fonte: JPEA/DIRUR, com base no IDH-UF. • informações disponível para 1991-1996. 
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GRÁFIC04 
Taxa de Alfabetização de Adultos: 1970 - 1996 
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Os dados censitários Número Médio de Anos de Estudo na População de 25 

anos e mais (Tabela 5 e Gráfico 5), relativos aos anos de 1970,1980 e 1991, 

apresentam para todos os estados, médias abaixo da média Brasil. Apenas o estado 

do Amapá, com 4,8 se aproxima do indicador nacional de 4,9. Sem ser invejável, 

antes pelo contrário, este indicador - que expressa de forma quantitativa como 

qualitativa, o nível educacional da população da Amazônia Legal - até 1991, fica a 

dever quando comparado a outros estados da Federação, sobretudo aos estados 

localizados na Região Sudeste, cujas médias oscilaram positivamente, entre 1970 - 
1991, de 3,2 para 5,6 anos. Mais uma vez o estado do Maranhão, seguido pelo estado 

do Tocantins, apresenta a pior performance. 

Desagregando o Índice de Educação (v. Tabela 3 e Gráfico 3), encontramos 

um índice que combina informações entre a Taxa de Alfabetização de Adultos e o 

Número Médio de Anos de Estudo. Na construção do índice sintético, a Taxa de 
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Alfabetização recebe peso de 2/3 e a Taxa Combinada de Matrícula do ensino nos três 
níveis peso 1/3. Desta forma, apesar de constatar uma evolução progressiva do 
indicador, a partir da análise dos dados de educação na região, verifica-se que é o 
crescimento da taxa de alfabetização, o responsável pelo melhor desempenho do 
Índice de Educação. 

Os dados que podem ser observados nas Tabelas 5 e 6 apresentam uma 
radiografia mais acurada da realidade da educação nos Estados amazônicos. Nelas os 
dados Número Médio de Anos de Estudo da População de 25 anos e mais e (em 
percentual) Anos de Estudo da População de 25 anos e mais, para 1970-1991, podem 
ser confrontados com a taxa combinada de matricula para os três níveis de ensino, 
para 1970-1996. 

Considerando a educação como investimento na capacidade produtiva da 
população local, e, ao mesmo tempo, como canal para a mobilidade social, os dados 
apresentados a seguir revelam uma Amazônia frágil. Se os dados do indicador Taxa 
Combinada de Matricula para os Três Ntveis de Ensino apresentam números que 
estão acima ou mesmo em sintonia com a média nacional, o mesmo não espelha o 
indicador Anos de Estudo da População de 25 anos e mais(%) (v. Tabela 7). 

TABELAS 
Número Médio de Anos de Estudo na População de 25 anos e mais: 1970-1991 

U.F.da 
Amazônia Legal 1970 1980 1991 

Acre 1,3 2,2 3,6 
Amapá 2,1 3,4 4,8 
Amazonas 2,0 3,1 4,4 
Maranhão 1,0 1,7 2,8 
Mato Grosso 1,8 2,8 4,3 
Parã 2,1 3,0 4,0 
Rondônia 1,8 2.4 3,9 

Roraima 2,1 3,1 4,3 

Tocantins 0,9 1,6 3,1 
Brasil 2,4 3,6 4,9 
Fonte; IPENDIRUR, com base no IOH-MUN. 

- 
- 
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GRÁFICO 5 
Número de Anos de Estudo da População de 25 anos e mais: 1970/1991 
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Sublínearmente, a evolução do indicador Anos de Estudo da População de 25 

anos e mais para 1970-1991 espelha dois problemas fundamentais para o panorama 

educacional: a evasão escolar e a qualidade da educação nos estados da região. 

Estudos para Brasil vêm demonstrando uma forte correlação entre a evasão escolar e 

a qualidade do ensino. por um lado, e entre o estrato social e o local de residência na 
outra ponta3. 

Os dados da Tabela 6, mostram crescimento do indicador Taxa Combinada de 

Matrícula para os Três Níveis de Ensino ao longo do período em análise. 1970 - 1996. 

Os estados do Tocantins e Amapá apresentam para este indicador a melhor 

performance nacional, e consequentemente o melhor desempenho entre os Estados 

amazônicos. Roraima também ultrapassa a média nacional. para este indicador em 

particular. Os demais estados (Mato Grosso. Acre, Pará, Maranhão, Rondônia e 

Amazonas) seguem o ranking para a Amazônia Legal, abaixo da média Brasil. 

3 Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID/OCE). Documentos preliminares de trabalho, 1998. (mimeo} 
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TA.BELAS , 
Taxa Combinada de Matrícula para os Três Níveis de Ensino: 1970-1996 

U.F. da 
Amazônia Legal 1970 1980 1991 1995 1996 

Acre 36,1 48,5 59,0 74, 1 74,1 
Amapá 60,9 67,0 72,3 81,2 85,7 
Amazonas 37,7 56,6 61,5 69,0 69,9 
Maranhão 34,6 48,6 65,1 72.4 72.4 
Mato Grosso 44,1 54,8 68,8 77,8 76,3 
Pará 47, 1 55,7 61,4 73,9 73,7 
Rondônia 31,7 50,7 63,0 69,8 70,7 
Roraima 56,9 64,6 60,0 77,7 79,6 
Tocantins - - 74,5 88,9 93,0 
Brasil 49,2 61,2 67,8 75,7 76,8 
Fonte: IPENDIRUR, com base no IDH-UF. 

GRÁFICO 6 
Taxa Combinada de Matrícula para os Três Níveis de Ensino: 1970/1996 
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Os dados relativos a Anos de Estudo da População de 25 anos e mais (%), 

para os anos 1970, 1980 e 1991 (vide Tabela 7 e Gráficos 7, 8 .e 9), apresentam 
tendência crescente de melhoria e defrontam a Amazônia Legal com a seguinte 
realidade, de acordo com as subdivisões apresentadas: 

• % da população com menos de 4 anos de estudo - para a série temporal 
considerada, todos os estados da região apresentam tendência de melhoria 
gradativa; contudo, as taxas estimadas individualmente para os estados estão 
em posição inferior à média Brasil. Os estados do Tocantins e Maranhão 
apresentam o pior desempenho entre os demais, para o ano de 1991, 
respectivamente 63,1% e 67,8%. Amapá (43,5%) e Roraima {46,6%) estão em 
melhor posição frente aos demais estados e mais próximos da média Brasil 
(42,3%) em 1991; 

• % da população com menos de 8 anos de estudo - levando em 
consideração a série temporal apresentada, oito dos nove estados que 
compõem a Região amazônica, apresentam indicadores piores do que a média 
Brasil. Porém, a tendência para o período considerado é de melhoria 
progressiva entre todos os estados da Região. Os estados do Tocantins 
{85,5%) e Maranhão (84.4%) apresentam o pior desempenho comparados aos 
demais, para o ano de 1991. O Amapá é o único estado a ultrapassar a média 
nacional em 1980 e 1991, com taxas de 83, 1 % e 70,5% respectivamente, para 
médias Brasil de 83,3%, em 1980, e 72,1% em 1991; 

• % da população com mais de 11 anos de estudo - para este indicador, 
considerando todos os anos (1970, 1980 e 1991) os Estados amazônicos 
apresentam também progressiva melhoria, apesar de não atingirem a média 
nacional (2,0%; 5,0% e 7,5%}. Com melhor desempenho sobressaem-se Mato 
Grosso (5,3%), Amapá (4,7%) e Acre (4, 1) frente à média Brasil de 7,5%, em 
1991. 



23 

TABELA 7 
Anos de Estudo em% da População de 25 anos e mais: 1970-1991 

U.F.da Menos de 4 anos Menos de 8 anos Mais de 11 anos 

Amazônia Legal de estudo de estudo de estudo 

1970 1980 1991 1970 1980 1991 1970 1980 1991 

Acre 87,5 73,8 58,7 97,0 89,6 78,4 0,7 2,6 4,1 

Amapá 75,2 57,8 43,5 93,9 83,1 70,5 1,0 2,6 4,7 

Amazonas 78,1 64,0 48,8 94,1 85,3 73,0 1,4 2,9 3,8 

Maranhão 90, 1 81,2 67,8 98,0 93,5 84,4 0,4 1, 1 1,7 

Mato Grosso 81,8 66,3 47,4 94,9 88,5 77,2 1,0 2,9 5,3 

Pará 77,6 65,3 54,0 94,5 87,2 78,2 1, 1 2,7 3,7 

Rondônia 77,4 70,8 52,0 94,6 91,3 80,2 1,0 1,6 3,4 

Roraima 74,2 61,2 46,6 94,3 85,0 74,9 1,3 2,8 3,8 

Tocantins 93,3 81,5 63, 1 98,8 95,3 85,5 0,2 0,5 2,1 

Brasil 69,0 55,6 42,3 91,2 83,3 72,1 2,0 5,0 7,5 

Fonte: IPENDIRUR, com base no fDH-MUN. 

GRÁFICO? 
Menos de 4 Anos de Estudo (%) 1970/1991 

GRÁFICOS 
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GRÁFICOS 
Mais de 11 Anos de Estudo (%}- 1970/1991 
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3 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE 

Os indicadores de saúde escolhidos para esta seção são a Taxa de 

Morlalidade Infantil e a Esperança de Vida ao Nascer. Considerando as estatísticas 

para os estados da Região e que vão até 1996, ambos indicadores ocupam lugar 

singular no desenho do panorama sócio-econômico. Como indicadores relativamente 

sensíveis à condição de vida, a mortalidade infantil e a esperança de vida relacionam 

se diretamente com o bem-estar humano. 

O nível de mortalidade infantil é resultado da interação de um conjunto de 

fatores que incidem sobre o bem estar da população: serviços de saúde; serviços 

básicos que reduzem o custo e elevam o nível geral da saúde das populações, como 

o saneamento básico; e por fim fatores exógenos como a renda, que afetam a saúde 
através dos diferentes níveis de nutrição, habitação, educação, entre outros. Para a 

Esperança de Vida ao Nascer, estes fatores também são determinantes no 

desempenho final do indicador. Desta forma, a mortalidade infantil e a esperança de 

vida são determinados pelo efeito combinado de todos esses fatores, que espelham a 
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qualidade de vida, à qual uma determinada população, em um determinado espaço, 
em um determinado tempo, está exposta. 

O desempenho da Taxa de Mortalidade Infantil e a Esperança de Vida ao 
Nascer, entre 1970-1996, é progressivo ao longo do período. Para este desempenho 
da Taxa de Mortalidade Infantil encontramos algumas explicações na literatura sobre o 
tema. A primeira, e provavelmente mais forte, relaciona a queda deste indicador como 
efeito da melhoria do padrão de vida da população, ou seja evolução nos níveis de 
nutrição, habitação, saneamento, educação, renda, entre outros". 

Como evidência da melhoria do indicador esperança de vida ao nascer, para os 
anos em análise 1970, 1980, 1991, 1995 e 1996, a Tabela 8 e o Gráfico 10, mostram 
números de crescimento da esperança de vida ao nascer para a média Brasil de 52,67 
anos, em 1970, para 67,58 anos, em 1996. 

Para a Amazônia Legal, os dados na Tabela 8, entre 1970 e 1996, mostram 
que houve também uma crescente melhoria na Esperança de Vida ao Nascer. Amapã 
(67,85), Amazonas (67,65) e Mato Grosso (68,01) estavam em 1996 acima da média 
Brasil (67,58). Os demais estados - Acre (67,84), Pará (67,56), Rondônia (67,06), 
Roraima (66,29) e Tocantins (67, 19)- se mantêm bem próximos a média nacional. O 
Maranhão, apesar do desempenho mais fraco entre os estados da Amazônia Legal 
para o ano de 1996, apresentou ao longo da série 1970-1996 perfonnance de melhoria 
constante. Ao longo do período a esperança de vida neste estado passou de 49,07 
anos, para 63,64 anos. 

4 Wood, Charles H. e Carvalho. José A M. de. A Demografia da Desigualdade no Brasil. Rio de Janeiro. IPEA, 1994. 
Série PNPE,27. 

,;,,,.; 
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TABELAS 
Esperança de Vida ao Nascer: 1970-1996 

(em anos) 

U.F. da Esperança de Vida ao Nascer 
Amazônia Legal 

1970 1980 1991 1995 1996 % t 1970-1996 
Acre 53, 15 59,23 65,27 66,68 67,04 26,1 
Amapá 54,79 61,01 66,17 67,50 67,85 23,8 
Amazonas 54,31 59,66 65,92 67,30 67,65 24,6 
Maranhão 49,07 56,15 61,94 63,29 63,64 29,7 
Mato Grosso 57,86 60,31 66,33 67,66 68,01 17,5 
Pará 54,39 60,72 65,83 67,20 67,56 24,2 
Rondônia 54,20 60,34 65,34 66,71 67,06 23,7 
Roraima 52,32 58,92 64,53 65,93 66,29 26,7 
Tocantins* - - 65,46 66,84 67,19 2,6 
Brasil 52,67 61,76 66,13 67,28 67,58 28,3 
Fonte: IPENDIRUR, com base no IDH-UF. • Informações disponível para 1991-1996. 

GRÁFICO 10 

Esperança de Vida ao Nascer: 1970/1996 
(em anos) 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 
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Na Tabela 9 e nos Gráficos 11 e 12, confrontam-se os dados para esperança 

de vida ao nascer e taxa de mortalidade infantil dos censos estatísticos de 1970, 1980 

e 1991. Entre os anos de 1970 e 1991, para todos os estados, a Taxa de Mortalidade 

Infantil declinou. Alguns estados da Região amazônica alcançaram números melhores 
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que a média Brasil (49,49), para o último ano de informação disponível, como 

Amazonas (45,36), Mato Grosso (36,94) e Rondônia (47, 12). Os demais estados se 

mantêm próximos à média nacional, sendo fraco o desempenho do Maranhão (89,06). 

Na média regional, os estados apresentam uma melhoria aproximadamente de 50% no 

indicador mortalidade infantil. O caso de melhor desempenho cabe ao estado de 

Rondônia, que em 1970 havia apresentado uma Taxa de Mortalidade Infantil de 156, 12 

em cada mil crianças nascidas vivas. Em 1980 o mesmo indicador declinou para 76,84 

e em 1991 apresentou um resultado de 47, 12. 

TABELA9 
Esperança de Vida (em anos) e Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos): 1970-1991 

U.F. da Esperança de Vida Taxa de Mortalidade Infantil 
Amazônia Legal 

1970 1980 1991 1970 1980 1991 
Acre 50,06 56,38 62,36 120,65 78,38 60,58 
Amapá 51,15 56,88 61,78 113,33 71, 11 50,98 
Amazonas 51,23 56,33 62,61 112, 14 62,18 45,36 
Maranhão 48,56 55,98 60,78 149,59 126,30 89,06 
Mato Grosso 51,22 56,82 61,88 101,20 59,69 36,94 
Pará 51,41 57,19 61,07 110,83 73,62 52,64 
Rondônia 47,35 56,64 62,23 156,12 76,84 47,12 
Roraima 51,15 56,88 61,78 113,33 71, 11 50,98 
Tocantins 51,40 56,30 62,85 90,09 62,33 54,18 
Brasil 51,43 56,87 63,29 123,19 85,20 49,49 
Fonte: IPENDIRUR, com base no IDH-MUN. 

GRÁFICO 11 
Esperança de Vida ao Nascer - 1970/1991 

(em anos) 
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GRÁFICO 12 
Taxa de Mortalidade Infantil - 1970/1991 

(por mil nascidos vivos) 
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Considerado os dados sobre a mortalidade infantil e esperança de vida ao 

nascer, para o período 1970-1996 e 1970-1991, o panorama geral mostrado pelas 

estatísticas é de uma melhoria nas condições desses indicadores sociais de saúde, 

apontando para uma melhoria na qualidade de vida da população, tanto para o 

conjunto da Amazônia, quanto para cada estado em particular. 

4 CRESCIMENTO DA RENDA E PERFIL DA POBREZA 

A influência da dimensão econômica na determinação do bem-estar social é 
um dos temas do presente trabalho. No caso do cálculo do IDH-UF, a variável 

econômica - produto per capita, aparece no cálculo do indicador social o que, 

naturalmente, provoca uma influência direta, e por isso espúria, entre o ganho 

econômico e o ganho social. Contudo, se por um lado os dados para a Amazônia vêm 

demostrando crescimento do PIB, por outro lado, os dados para o Índice de Theil-L e a 

Porcentagem de Pessoas com Renda Insuficiente (PO) {ver conceito no anexo 2), 

revelam a pobreza em termos relativos, que se traduz pela desigualdade neste espaço 

do País. Contudo, a evidência desses dados não refuta a melhoria no nível de bem 

estar da população dos Estados amazônicos. 

Para a presente seção analisa-se o crescimento do PIB dos estados que 

compõem a Amazônia Legal. Paralelamente ao desempenho da variável econômica, 

analisa-se, por meio de duas outras variáveis, o perfil distributivo do crescimento. 

Confrontam-se nesta seção a evolução do PIB per capita e o lndice de Desigualdade 

de Theil-L e a Porcentagem de Pessoas com Renda Insuficiente (PO). Pretende-se, 

desta forma, distinguir dois conceitos de pobreza: a pobreza que é definida em termos 

absolutos, que envolve a noção de mínimo necessário para o bem-estar de uma 

família, medida através da renda ou PIB; e a pobreza em termos relativos, que mede a 

desigualdade entre os indivíduos. 

A análise dos dados da Tabela 10 e do Gráfico 13 mostra a evolução do 

indicador PIB per capita, para os Estados amazônicos, entre 1970 e 1996. O primeiro 

e mais forte exemplo do crescimento do PIB na Amazônia Legal ocorreu no estado do 

Acre. Neste estado, entre 1970 e 1996, o PIB, per capita cresceu 340,9%, passando 
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de US$1.302 para US$5.741. Mesmo assim, o desempenho deste indicador, para 
esse estado em particular, estava em 1996 abaixo da média Brasil de US$6.491. 
Estados como o Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima cresceram mais 
de 250% neste período. Por outro lado, observa-se a taxa de crescimento da média 
nacional de 180,4%, abaixo da performance de todos os estados da Região, 
excetuando-se o Amapá (%i 147,5) e o Tocantins, para o qual não existe informação 
disponível. 

- 

O movimento das barras no Gráfico 13 confirma a trajetória crescente do PIB 
per capita dos estados da Amazônia Legal. Este comportamento homogêneo da 
tendência crescente do PIB per capita na região revela, ao mesmo tempo, 
disparidades entre os estados, quando analisados os dados em termos absolutos . Em 
relação à média Brasil (US$6.491 ), apenas dois estados, Rondônia (US$6.448) e 
Roraima (US$6.231), se aproximam do indicador nacional. Maranhão e Tocantins, 
mesmo tendo realizado esforço significativo, como mostram as taxas de crescimento 
do PIB per capita no período 1970-1996, apresentam o fraco dado de US$2.158 e 
US$1.575, respectivamente. 

- 

-· 
TABELA10 

Produto Interno Bruto per capita em US$: 1970-1996 

U.F.da 1970 1980 1991 1995 1996 %t 1970-1996 
Amazônia Legal 

Acre 1.302 2.343 3.767 5.499 5.741 340,9 
Amapã 2.170 2.887 4.605 5.487 5.370 147,5 
Amazonas 1.591 4.680 4.884 5.209 5.718 259,3 
Maranhão 579 1.265 1.395 2.027 2.158 272,9 
Mato Grosso 1.447 3.136 4.466 5.011 5.003 245,8 
Pará 1.157 2.783 3.210 4.281 4.268 268,8 
Roraima 1.736 3.224 3.767 5.594 6.231 258,9 
Rondônia 2.025 3.426 4.185 5.562 6.448 218,4 
Tocantins· - 1.256 1.607 1.575 25.4 
Brasil 2.315 4.882 5.023 5.986 6.491 180,4 

,..,, 
'._/ - 

Fonte: IPEA/DIRUR, com base no IDH-UF .•. Informações disponíveis para 1991-1996. 
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GRÁFICO 13 
Produto Interno Bruto per Capita -1970/1996 

(em US$) 
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Até o presente momento, os dados apresentados em todas as seções 

espelham uma tendência de crescente melhoria dos indicadores entre os anos de 

1970-1996. Na Tabela 11, desta seção, para o indicador Porcentagem de Pessoas 

com Renda Insuficiente (PO) verifica-se, entre 1970-1980, a mesma tendência, em 

termos relativos, para o número de pessoas com renda insuficiente. Esta afirmação é 

válida para todos os estados que compõem a Amazônia Legal, em alguns casos em 

proporção ainda maior que a média Brasil. Desta forma, verifica-se uma sintonia entre 

a tendência nacional e a tendência regional, de crescimento do PIB e redução das 

desigualdades. Contudo, algumas médias para o ano de 1970 chamam a atenção; 

como no caso do Maranhão, Tocantins, Pará, Acre e Amazonas, que exibem 

percentagem para este indicador, respectivamente de: 90,06; 89,66; 80,40; 78,20; e 

78,27. Estes valores caem em 1980 para: 74, 17; 64,48; 51,97; 55,35; e 44,66. 



31 

No entanto, na maioria dos estados os dados relativos a 1991 não seguem esta 

tendência. Excetuando-se o estado do Amapá e Mato Grosso, cujos dados perpetuam 

a tendência declinante das duas décadas anteriores, a Porcentagem de Pessoas com 

Renda Insuficiente (PO) cresce (v. Tabela 11 e Gráfico 14). Mais uma vez, para quase 

todos os estados da Região a tendência nacional se faz acompanhar. A média Brasil 

para este indicador, entre 1980 -1991, cresce de 39,47% para 45,46%, ou seja, por 
esse indicador, as condições sociais pioraram no Brasil e na Amazônia, ao longo da 

década de oitenta. 

Essa piora relativa do indicador Porcentagem de Pessoas com Renda 

Insuficiente (PO) não aconteceu apenas na Amazônia Legal e deve ser relacionada à 
crise da economia brasileira na década de oitenta, que incidiu negativamente sobre o 

processo de crescimento econômico e distribuição da renda (v. Tabela 11). 

TABELA11 
Porcentagem de Pessoas com Renda Insuficiente (PO) : 1970,,,1991 

U.F. da Porcentagem de Pessoas com Renda Insuficiente (PO ) 
Amazônia Legal 

1970 1980 1991 

Acre 78,20 55,35 59,94 

Amapá 72,53 50,06 46,32 

Amazonas 78,27 44,66 52,47 

Maranhão 90,06 74,17 79,10 

Mato Grosso 79,75 45,93 44,33 

Pará 80,40 51,97 61,89 

Rondônia 59,75 46,44 55,29 

Roraima 68,12 35,73 39,39 

Tocantins 89,66 64,48 66,28 

Brasil 67,90 39,47 45,46 
Fonte: IPEA/DIRUR, com base no IDH-MUN. 
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GRÁFIC014 
Porcentagem de Pessoas com Renda Insuficiente (PO) - 1970/1991 
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Analisando o comportamento do Grau de Desigualdade (Theil-L)5, verifica-se, 

ao longo da série para os anos 1970-1996, um crescimento do índice. Ou seja, a 

desigualdade de renda entre as pessoas, medida pelo indicador Grau de Desigualdade 

(Theil-L), cresceu nos Estados amazônicos, para todo o período em análise. 

Interessante notar que para todos os anos, o índice de Theil-L, apresentado na média 

Brasil, se manteve sempre superior às médias estaduais para a Amazônia Legal. 

Em 1970, média nacional exibia o índice de 0,68; na maioria absoluta dos 

estados na Amazônia Legal, este índice não ultrapassava 0,48. Nas décadas 

seguintes o grau de desigualdade, medido pelo índice de Theil-L, manteve-se 

constantemente acima das médias estaduais, apesar de em 1991 alguns estados 

5 
Grau de desigualdade medido pelo lndice de Theil-L . da distribuição de indivíduos segundo a renda familiar per 
capita. O universo de indivíduos considerados é limitado àqueles que são membros de famílias que vivem em 
domicílios particulares. São tambêm excluídos do universo de análise aqueles indivíduos que apresentam renda per 
capita nula. Para uma distribuição totalmente igualítària L= O, e quanto maior a desigualdade. maior o seu valor. 
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apresentarem médias próximas a nacional, como no caso do Tocantins, Roraima e 

Acre. O estado do Amapá apresentou o melhor perfil regional, seguido por Maranhão 

e Mato Grosso. 

TABELA12 
Grau de Desigualdade (Theil-L): 1970-1991 

U.F.da Grau de Desigualdade (Theil-L) 
Amazônia Legal 

1970 1980 1991 
Acre 0.40 0,53 0,72 
Amapá 0,35 0,50 0,61 
Amazonas 0,48 0,55 0,71 
Maranhão 0,33 0,51 0,64 
Mato Grosso 0,42 0,60 0,64 
Pará 0,44 0,55 0,70 
Rondônia 0,44 0,59 0,70 
Roraima 0,41 0,54 0,74 
Tocantins 0,31 0,52 0,72 
Brasil 0,68 0,70 0,78 
Fonte: IPEA/DIRUR. com base no IDH-MUN. 
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Grau de Desiguladade (Theil - L) - 1970/1991 
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CAPÍTULO Ili 
EVOLUÇÃO DO GASTO SOCIAL 
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1 CARACTERIZAÇÃO DOS GASTOS SOCIAIS6 

A questão do déficit ou passivo social apresentado pelo Brasil, com 
características e perfis diferenciados regionalmente, leva a uma fundamental 
preocupação com as políticas públicas, em especial aquelas da área social. Com essa 
perspectiva, uma considerável variedade de linhas de pesquisa e debate foi 
constituída, especialmente entre organizações não-governamentais, instituições 
multilaterais, universidades, centros de pesquisa públicos e privados. 

A necessidade de se analisar o Gasto Social, em sua cornposiçao e seu 
financiamento, por um lado, e seu impacto sobre as desigualdades sociais do País, por 
outro, é extremamente presente na atual agenda. O atual contexto, de intensa 
austeridade fiscal, reforça a constatação de que é extremamente importante conhecer 
com precisão o quanto e como se gasta em áreas sociais. Esta tarefa, entretanto, é 
mais tortuosa do que possa parecer à primeira vista, dada a complexidade da malha 
formada pelas instituições governamentais, e pelo ainda mais diversificado e complexo 
portfólio de políticas públicas na área social. 

O IPEA, através da Diretoria de Estudos Sociais (DISOC), vem nos últimos 
anos realizando o acompanhamento do Gasto Público Social agregado por Areas de 
Atuação, conceito que se pretende mais preciso e transparente do que os tradicionais 
estudos por Função ou órgão. Esta seção, constituída para acompanhar o gasto 
social, incorpora as três esferas de governo: União, Estados e Municípios. 

6 Este item metodológico se baseia em grande medida em: FERNANDES, M. A. (2000}- Mensuração do Gasto Público Social: a 
metodologia desenvolvida na Diretoria de Estudos Sociais do IPEA. (mimeo) PEA: Brasília. 

- 
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A definição do gasto público social implica numa visão mais ampla da atividade 
pública. Foi essa a razão pela qual se definiu a área de cobertura do levantamento 
como sendo todos os programas sociais de caráter público, incluindo os executados 
por órgãos da administração indireta que dispõem de recursos próprios. Esta definição 
tem a vantagem de eliminar problemas decorrentes de mudanças da estrutura de 
financiamento dos gastos ao longo da apuração de uma série histórica. Este gasto 
público social está agrupado nas seguintes áreas de atuação: Educação e Cultura; 
Saúde; Alimentação e Nutrição; Saneamento e Proteção ao Meio-Ambiente; 
Previdência Social; Assistência Social; Emprego e Defesa do Trabalhador: 
Treinamento de Recursos Humanos; Organização Agrária; Ciência e Tecnologia; 
Habitação e Urbanismo; Benefícios a Servidores Públicos7• 

r 
r: 
r- 
r 
r: 
r: 

r> 

O conceito de área de atuação orienta o agrupamento das despesas de caráter 
social segundo o critério de objetivo ou finalidade dos gastos, na tentativa de promover 
uma melhor aproximação possível da ação efetiva dos dispêndios junto à população 
beneficiária. A forma de agregação utilizada não é, portanto, compatível com os 
registros das despesas por órgão setorial (critério institucional), nem com os 
levantamentos das despesas por funções ou programas (enfoque funcional), formatos 
usuais de apresentação das contas do setor público. 

r 
r 
r: 

r 
Cada área de atuação foi dividida em subgrupos que guardam relação com os 

principais programas e projetos governamentais nas respectivas áreas. A título de 
ilustração, considera-se a área de Educação e Cultura, composta pelos subgrupos: 
Educação de Zero a Seis Anos; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação 
Superior; Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial; 
Educação Física e Desporto; Assistência a Educandos; Patrimônio Artístico, Histórico 
e Difusão Cultural; e, finalmente, Manutenção de Atividades Administrativas. 

r- 

7 Para maiores detalhes sobre os itens que compõem cada uma destas áreas ver: FERNANDES, M. A. et a/li. 
Dimensionamento e Acompanhamento do Gasto Social Federal: 1994-96. Texto pi Discussão 547. JPEA: Brasrna. 
1998. 

r- 
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Com relação às bases de dados utilizadas por esta metodologia, o Sistema de 

Acompanhamento Financeiro do Governo Federal - SIAFI, da Secretaria do Tesouro 

Nacional-MF, e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR, da Secretaria 

de Orçamento Federal-MPOG, constituem a base das informações coletadas para os 

gastos mensais da União, englobando os dispêndios realizados tanto pela 

administração direta como por autarquias e fundações. Aquelas relativas aos recursos 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, importante fonte de 

financiamento a Estados e Municípios para programas habitacionais e de saneamento 

básico, são fornecidas pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo. Outros 

gestores extraorçamentários de fundos e políticas sociais, a exemplo do BNDES, não 

integram o levantamento. 

O Departamento de Contas Nacionais (DECNA), ligado à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), promove o levantamento das contas dos 

governos estaduais e municipais para sua inserção nas contas nacionais, e o faz por 

coleta direta junto aos órgãos de administração central e descentralizada, mediante 

aplicação de formulários que detalham receitas e despesas. A pesquisa abrange 

todos os governos estaduais e os dos municípios das capitais e de outros municípios 

pertencentes a regiões metropolitanas, num total de 173 municípios em 1994 e de 177 

em 1995 e 1996, pela inclusão de quatro municípios da Região Metropolitana de 

Vitória (ES), criada em 1995. - Numa parceria estabelecida entre o IPEA e o FIBGE em agosto de 1997, este 

último processa os dados básicos de acordo com as agregações de área de atuação e 

seus subgrupos adotada pelo IPEA, tomando-se a principal base de dados para o 

levantamento do gasto público social das esferas subnacionais. A utilização desta 

base de dados para a consolidação dos gastos sociais de governos estaduais e 

municipais por área de atuação constitui um grande passo no sentido de unificar 

conceitos e aumentar a cobertura do levantamento. Para tanto, fez-se necessário 

expandir a amostra inicial de pouco mais de 170 municípios de forma a tomá-la 

representativa para o universo do País. 
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Os dados estão apresentados de forma agregada para as principais área de 

atuação - Educação, Saúde, Previdência Social, Assistência Social e Benefícios a 

Servidores. As duas últimas estão selecionadas não só pelo volume de recursos 

envolvidos, mas também por estarem relacionadas ao conceito de Seguridade Socialª 

Como as informações disponíveis para Estados e Municípios permitem apenas 

totalizações anuais, o deftacionamento não seria possível mês-a-mês, mas apenas por 

índices médios. A essa alternativa, optou-se por trabalhar diretamente com os gastos 

sociais expressos em percentuais do PIB, para acompanhar a trajetória no período 94- 

96. 

Apresenta-se, ainda, a evolução do Gasto Social per capita, como tentativa de 

captar as disparidades na oferta de serviços sociais aos habitantes das diferentes UFs, 

bem como a do Gasto Social expresso em percentuais do PIB local, como forma de 

avaliar a prioridade macroeconômica do gasto social em cada UF, sempre remetendo 

a comparações com as médias nacionais e regionais. 

2 EVOLUÇÃO DO GASTO SOCIAL PER CAPITA 

O enfoque fundamental desta seção é visualizar a atuação social do Estado, 

em seu sentido mais amplo, não se detendo aqui a analisar a divisão de encargos e 

gastos entre União, Estados e Municípios. O texto limita-se a discutir o Gasto Público 

Social Consolidado das três esferas de Governo, analisando sua evolução em nível 

mais agregado, através da construção de alguns indicadores macroeconômicos. 

A estrutura deste item está dividida e será apresentada da seguinte forma: i) o 

Gasto Público Social tomado em seu total, isto é, todas as Áreas de Atuação tomadas 

em conjunto; e ii) uma análise setorial, detalhando um pouco mais a discussão para as 

cinco áreas consideradas fundamentais para este trabalho: Educação, Saúde, 

Previdência Social, Assistência Social e Benefícios a Servidores. 

6 Ê questão muito controversa a amplitude exata do conceito de Seguridade Social, ou seja, a interpretação que deve 
ser feita a partir da definição legal apresentada na Constituição, e não é objetivo deste trabalho se inserir nesta 
discussão. Não há consenso, por exemplo, quanto à inclusão ou não dos encargos previdenciários da União, que 
constituem a maior parcela da área Benefícios a Servidores. Esta área será apresentada neste relatório, por sua 
inegável significância frente ao total do Gasto Público Social, mas em separado da previdência geral (INSS}, de modo a 
pennitir ao leitor a elaboração e confrontação de conceitos alternativos de Seguridade Social. 
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Os indicadores apresentados seguem a mesma seqüência, dentro de cada 
área. Abrindo a discussão de cada uma delas, tem-se uma tabela que apresenta o seu 
respectivo Gasto Público Social per capita, expresso de duas formas: em valores 
correntes e como proporção do Gasto Público Social per capita nacional. Estes dados 
estão totalizados para cada UF, para a Amazônia Legal e para o Brasil. Esta tabela 
aponta a heterogeneidade dos níveis de gastos entre as UFs, e sua evolução anual, 
através da comparação com os níveis nacionais médios de gastos. Além disso, é 
apresentado um gráfico para melhor visualização do ponto. 

Em seguida, o objeto de discussão será a prioridade macroeconômica9 do 
Gasto Público Social, respectivamente em cada área. As tabelas e gráficos 
apresentados estarão demonstrando o grau de participação do gasto social da Região 
amazônica no conjunto do PIB nacional, e o significado deste mesmo gasto social 
enquanto esforço ou injeção para a economia de cada UF, através da comparação 
com o PIB local. 

2.1 A TRAJETÓRIA DO GASTO PÚBLICO SOCIAL 

A Amazônia Legal é composta por 9 estados (Rondônia, Acre, Amazonas, 
Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso), sendo habitada por 
11,9% da população brasileira. A atividade econômica da região participa com 6,5% do 
PIB nacional, sendo que o PIB per capita da Amazônia Legal representa 
aproximadamente 55% do PIB per capita nacional. (1996) 

9 O indicador Prioridade Macroeconômica - Gasto Público Social como percentual do PIB, ao lado do indicador 
Prioridade Fiscal - Gasto Público Social como percentual do Gasto Público Total, são bastante considerados nesse 
tipo de análise. Aqui utiliza-se o PIB regional, por UF. confeccionado pelo FIBGE. para estudannos a Prioridade 
Macroeconômica local, contextualizando o nível de gasto social frente à economia da respectiva UF 
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TABELA13 

População*, PIB** e PIB per capita*** -1994/1996 

r 

Unidades Federadas da 1994 1995 1996 Amazônia Legal* 
População Amazônia Legal 18.073 18.446 18.818 
População Brasil 153.143 155.320 157.482 
População Amazônia Legal/Brasil 11.8% 11.9% 11.9% 

PIB Amazônia Legal 24.484 41.532 50.972 
PIB Brasil 349.205 646.191 778.886 
PIB Amazônia Legal/Brasil 7.01% 6.43% 6.54% 
PIB per capita Amazônia Legal 1.354,8 2.251,5 2.708,8 
PIB per capita Brasil 2.280,3 4.160,4 4.945,9 

PIB per capita Amazônia/Brasil 59.41% 54.12% 54.77% 

Fonte: IBGE. 

População em milhares de habitantes; 
•.• PIB em R$ milhões correntes; 
*** PIB per capita em R$ correntes. r 

r: 
r- 

A Tabela 14 apresenta dados relativos ao Gasto Público Social total per capita. 

Nela o Gasto Social per capita na Amazônia Legal, para o ano de 1996, corresponde a 

apenas pouco mais de 60% do Gasto Social per capita encontrado para o Brasil. Dado 

este, ligeiramente superior ao desempenho do PIB per capita regional comparado a 

média Brasil, sugerindo uma desigualdade menor na distribuição dos gastos sociais, 

do que na distribuição da atividade econômica. r 

TABELA14 
Gasto Público Social per capita, em R$ correntes - 1994/1996 

Região e Unidade da Gasto per capita Gasto per capita comparado 
Federação com média nacional 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 293,8 531,4 631,6 63,18 61,12 61,27 
Rondônia 274,6 488,4 537,7 59,06 56,18 52,16 
Acre 590,1 985,3 1092,4 126,92 113,33 105,97 
Amazonas 319,2 642,8 776,7 68,64 73,93 75,35 
Roraima 543,5 984,4 1480,5 116,88 113,22 143,61 
Pará 274,2 494,1 590,2 58,98 56,83 57,25 
Amapá 629,5 1043,1 1163,4 135,38 119,97 112,86 
Tocantins 299,0 419,2 500,5 64,31 48,21 48,55 
Maranhão 227,4 413,9 444,6 48,90 47,61 43,13 
Mato Grosso 323,7 600,0 836,3 69,62 69,01 81,12 
Brasil 465,0 869,4 1030,9 100,00 100,00 100,00 
Fonte: DISOC/IPEA 

r: 
r- 
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GRÁFICO 16 
Gasto Público Social per capita 

(em relação ao Gasto Público Nacional per capita)-199411996 
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A Tabela 15 e o Gráfico 17 apresentam o Gasto Público Social expressos em 

percentuais do PIB nacional. Os estados mais populosos: Pará; Maranhão; Amazonas 

e Mato Grosso apresentam um volume absoluto de recursos aplicados maior, frente 
aos demais. 

TABELA 15 
Gasto Público Social em percentuais do PIB-1994/1996 

Região e Unidade da Em% do PIB Nacional Em % do PIB local 
Federação 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 1,52 1,52 1,53 21,68 23,60 23,32 
Rondônia 0,0938 0,0918 0,0852 21,50 20,04 18,24 
Acre 0.0775 0,0720 0,0682 49,33 46,78 46,29 
Amazonas 0.2083 0,2328 0,2394 12,38 13,68 13.23 
Roraima 0.0367 0,0369 0.0472 53,74 50,76 67,22 
Para 0,4159 0.4140 0.4192 17.53 22.14 23,57 
Amapá 0,0622 0,0588 0,0572 34,76 30.73 33,26 
Tocantins 0,0856 0,0666 0,0677 45,08 35, 10 34,39 
Maranhão 0,3327 0,3313 0,2988 40,61 42,28 33,86 
Mato Grosso 0,1998 0,2043 0,2409 18,07 20.28 23,62 
Brasil 20,39 20,90 20,84 20,39 20,90 20,84 
Fonte: DISOC/IPEA 
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GRÁFIC017 
Gasto Público Nacional - 199411996 

GRÁFICO 18 
Gasto Público Social - 199411996 
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Outro ponto a ser destacado neste gráfico é a estabilidade apresentada pelo 

Gasto Social no triênio. À exceção de Mato Grosso e Maranhão, não há outras 

flutuações significativas, embora Acre, Amapá, Rondônia e Tocantins apresentem uma 

tendência de retração dos gastos. 

A Tabela 15 mostra que o total do Gasto Público Social na Amazônia Legal, 

também expresso em percentuais do PIB, chega a 1,5%. Como o Gasto Público Social 

nacional está em torno de 20,8% do PIB, o total para a Amazônia corresponde a 7,2 % 

do Gasto Público Social nacional, ao mesmo tempo em que a atividade econômica da 

Região gera 6,5% do PIB Brasil (v. Tabela 13). 

Nos dados para os Estados amazônicos (v. Gráfico 16 e Tabela 14), verifica-se 

que, em relação ao Gasto Social per capita nacional, as posições são bem definidas: 

Maranhão, Pará, Rondônia e Tocantins apresentam desempenho inferior; Mato Grosso 

e Amazonas ocupam um nível intermediário; enquanto Acre, Amapá e Roraima 
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apresentam índices acima da média. Notoriamente, Acre, Amapá e Roraima são os 

estados que apresentam flutuações mais significativas no triênio analisado, seguidos 

por Tocantins e Mato Grosso. 

Analisando a prioridade macroeconômica local, isto é, dos recursos disponíveis 
na Região ou nos estados, em relação ao PIB local e o total aplicado na área social, 

verifica-se que (v. Tabela 15), enquanto a prioridade macroeconômica do gasto social 

para o Brasil gira em tomo de 20,8%, para a Região amazônica esta supera os 23%. 

Em termos relativos, a destinação dos recursos para as áreas sociais é mais intensa 

na Região, do que a apresentada em nível nacional. Isto significa que o esforço fiscal 

na realização do gasto social na Região amazônica é maior que o esforço realizado 

em nível nacional. 

No Gráfico 18, constata-se que Roraima, Acre e Amapá apresentam, para os 

anos 1994-1995-1996 , uma tendência de redução nos níveis do Gasto Público Social. 

Maranhão e Tocantins seguem esta mesma tendência, com retrações mais 

significativas. 

Mesmo sendo o Maranhão o segundo estado mais populoso da Amazônia, o 

nível do gasto social per capita corresponde a menos da metade da média nacional. 

Contudo o esforço comparativo ao PIB local é significativo. Interessante constatar que 
o estado do Amazonas, que apresenta um gasto social per capita em torno de 70% do 

gasto social per capita nacional, e portanto superior à média regional para a Amazônia 

Legal de 60%, destina à área social apenas 13 % do seu PIB. 

3 EVOLUÇÃO SETORIAL DO GASTO SOCIAL 

3.1 EDUCAÇÃO 

A área de atuação na educação inclui os gastos das três esferas de governo 

contendo os seguintes itens: a formulação e coordenação das políticas do setor; a 

manutenção, expansão e melhoria de escolas dos diversos níveis de ensino-pré- 
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escola, fundamental, médio e supsrior-", museus, bibliotecas, estabelecimentos de 

educação física e desporto; órgãos e programas de difusão cultural; programas de 

assistência ao estudante - do Livro Didático a bolsas de pós-graduação; e a defesa e 

recuperação do patrimônio histórico, artístico e cultural. 

TABELA16 
Gasto Público Social per capita em Educação, em R$ correntes -199411996 

Região e Unidade da Gasto per capita Gasto per capita comparado 
Federação com média nacional 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Am!U!'.6nia Legal 73,74 137,4 155,2 75,90 77,25 76,33 
Rondônia 57,6 120,3 138,6 59,49 67,61 68,15 
Acre 146,4 265,9 138,6 59,49 67,61 68,15 
Amazonas 78,7 161,7 204,5 81,35 90,88 100,56 
Roraima 114,2 236,7 257,2 118,02 133,02 126,51 
Pará 66,9 111,3 145,8 69,14 62,58 71,69 
Amapá 115,9 204,6 177,3 119,81 115,05 87,18 
Tocantins 93,7 174,6 173,6 96,85 98,13 85,36 
Maranhão 48,7 94,6 86,4 50,35 53,21 42.49 
Mato Grosso 114,8 215,3 242,5 118,64 121,02 119,25 
Brasil 96,8 177,9 203,3 100,00 100,00 100,00 
Fonte: DISOC/IPEA 

10 Aí inseridas as instituições militares de ensino regular (médio e superior) abertas ao ingresso público, mas excluídas 
as escolas preparatórias voltadas somente para a formação de servidores civis ou militares. 
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GRÁFIC019 
Gasto Público Social per capita -1994/1996 
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A Tabela 16 e o Gráfico 19 mostram os dados para o Gasto Social em 

Educação per capita para a Região amazônica e seus Estados, em R$ correntes e 

comparado com o Gasto Social em Educação per capita nacional. Para a Amazônia, 

vemos que os gastos per capita em educação correspondem a 76% da média 

nacional. Acre, Roraima, Amapá e Mato Grosso apresentam os melhores indicadores, 

superando inclusive a média nacional. De qualquer modo, chama a atenção o fato que, 

à exceção de Rondônia e Maranhão, o desempenho em cada UF do gasto público na 

área de Educação é consideravelmente melhor do que o apresentado pelo gasto 
público social total. 

Olhando para o gasto em Educação expresso em percentuais do PIB nacional 

(Tabela 17), vemos uma considerável estabilidade, seja para a Região como um todo 

seja para cada UF. As exceções ficam por conta de uma queda ocorrida no Maranhão, 

e do gradativo crescimento apresentado no Amazonas. 
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Em relação à prioridade macroeconômica local, a Amazônia Legal apresenta 

índices de comprometimento significativamente superiores à média nacional. Dentre as 

UFs, apenas Amazonas se posiciona abaixo da prioridade macroeconômica nacional. 

Ressalte-se, ainda, os índices de prioridade alcançados por Maranhão e Tocantins. 

TABELA 17 
Gasto Público Social em Educação, em percentuais do PIB - 1994/1996 

Região e Unidade da Em % do PIB Nacional Em % do PIB local 
Federação 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 0,38 0,39 0,37 5,42 6,10 5,73 
Rondônia 0,0197 0.0226 0,0220 4,51 4,93 4,70 
Acre 0,0192 0,0194 0,0181 12,24 12,62 12,29 
Amazonas 0,0514 0,0585 0,0630 3,05 3,44 3.48 
Roraima 0,0077 0,0089 0,0082 11,29 12,21 11,68 
Pará 0,1014 0,0933 0.1035 4,28 4,99 5,82 
Amapá 0,0114 0,0115 0.0087 6,40 6.03 5,07 
Tocantins 0.0268 0,0277 0.0235 14.13 14,62 11,92 
Maranhão 0,0713 0,0758 0,0581 8,70 9,67 6,58 
Mato Grosso 0,0709 0,0733 0,0699 6,41 7,28 6,85 
Brasil 4,24 4,28 4,11 4,24 4,28 4,11 
Fonte: DISOC/IPEA 
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GRÁ.FIC021 
Gasto Público Social Local - 1994/1996 
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3.2 SAÚDE 

A área de atuação Saúde inclui os gastos das três esferas de governo com: a 
formulação e implementação das políticas para o setor; programas de controle de 
doenças transmissíveis, de vigilância sanitária, de atendimento à mãe e à criança; a 
produção e distribuição gratuita de remédios; a manutenção de hospitais de ensino e 
da residência médica; e a assistência médica ambulatorial e hospitalar11• Exclui, no 
governo federal, os gastos dos hospitais da estrutura dos ministérios militares, 
classificadas suas despesas como benefícios a servidores públicos da esfera federal. 

TABELA18 
Gasto Público Social per capita em Saúde, em R$ correntes - 1994/1996 

Região e Unidade da Gasto per capita - Gasto per capita comparado 
Federação com média nacional 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 45,9 86,4 101,9 60,56 61,72 65,22 
Rondônia 47,4 104,8 75,8 62,59 74,88 48,50 
Acre 60,1 65,9 116,5 79,40 47,12 74,53 
Amazonas 45,3 103,0 122,1 59,77 73,62 78,12 
Roraima 75,8 146,1 199,2 100,03 104,39 127,45 
Pará 37,6 69,3 79,9 49,58 49,56 51,16 
Amapá 126,2 206,1 183,3 166,61 147,27 117,28 
Tocantins 40,7 67,0 70,7 53,74 47,89 45,27 
Maranhão 38,3 78,7 65,0 50,57 56,24 41,60 
Mato Grosso 56,3 85,9 217,3 74,30 61,40 139,09 
Brasil 75,7 139,9 156,3 100,00 100,00 100,00 
Fonte: DISOC/IPEA 

O desempenho relativo da Região nos gastos com Saúde é bastante 
semelhante ao apresentado para o gasto social tomado em seu conjunto: o gasto per 
capita em Saúde na Região amazônica constitui pouco mais de 60% do gasto per 
capita nacional. Há, porém, uma menor diferenciação entre as UFs. Amapá e Roraima 
continuam apresentando gastos per capita bem superiores aos vizinhos, mas as 
demais UFs apresentam níveis de gasto per capita bem próximos (Gráfico 22). 

11 Seja esta efetuada diretamente por hospitais próprios da esfera de governo ou pela rede conveniada/ contratada por 
Estados e Municípios, com recursos do SUS - Sistema Unificado de Saúde. 

. ... 
·..,.; 
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GRÁFIC022 
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Um ponto que deve ser fortemente destacado, entretanto, são as flutuações 

ocorridas no triênio, consideravelmente mais fortes na área de Saúde. Isto pode ser 

explicado pelo fato desta área estar passando, nos anos 90, por um marcante 

processo de descentralização - sob modelos que inclusive já se alteraram. Por um 

lado, este processo traz modificações e adaptações rápidas, com flutuações reais na 

alocação de recursos na área. Por outro, as formas como as finanças públicas 

municipais vão estar contabilizando e apresentando estes novos caminhos por onde 

passam a fluir os recursos também estão sofrendo constante mutação, tornando mais 

difícil levantar e acompanhar os gastos sem incorrer em superestimações e duplas 

contagens. Em suma, ainda há obstáculos a serem superados até a possibilidade de 

uma análise mais profunda dos gastos desta área. 
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TABELA 19 · 

Gasto Público Social em Saúde, em percentuais do PIB-1994/1996 

Região e Unidade da Em o/o do PIB Nacional Em o/o do PIB local 
Federação 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 0,24 0,25 0,25 3,39 3,84 3,76 
Roodônia 0,0162 0,0197 0,0120 3,71 4,3 2,57 
Acre 0,0079 0,0048 0,0073 5,03 3,13 4,94 
Amazonas 0,0296 0,0373 0,0376 1,76 2,19 2,08 
Roraima 0,0051 0,0055 0,0063 7,49 7,53 9,04 
Pará 0,0569 0,0581 0,0568 2,40 3, 11 3,19 
Amapá 0,0125 0,0116 0,0090 6,97 6,07 5,24 
Tocantins 0,0116 0,0106 0,0096 6,14 5,61 4,86 
Maranhão 0,0561 0,0630 0,0437 6,84 8,04 4,95 
Mato Grosso 0,0347 0,0293 0,0626 3,14 2,90 6,14 
Brasil 3,32 3,36 3,16 3,32 3,36 3,16 
Fonte: DISOC/IPEA 
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Analisando a Tabela 19, vemos que a Amazônia mantém estável o volume de 

recursos aplicado na área de Saúde, em percentuais do PIB, apesar das fortes 

flutuações apresentadas em cada UF. 
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Quanto à prioridade macroeconômica, o desempenho não é tão positivo quanto 

para a área de Educação, mas a Região, e a maioria das UFs, apresentam prioridades 

superiores ao indicador nacional. Assim como no gasto social total, a exceção à regra 
no indicador de prioridade macroeconômica focal fica por conta de Amazonas e Pará. 

3.3. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

A área de atuação na Previdência Social inclui os gastos com a administração 

de órgãos e de programas de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros 

benefícios previdenciários pagos pela previdência oficial ou universal (INSS). Os 

pagamentos de inativos e pensionistas dos extintos Territórios e Estados, bem como 

os proventos de inativos e pensionistas pagos a antigos servidores públicos ou seus 

beneficiários foram consolidados à parte e inseridos na área de benefícios a servidores 

Ao analisar os dados da Tabela 2012• a primeira coisa que salta aos olhos é o 
baixo índice de gasto per capita nesta área - apenas algo em tomo de 46% do gasto 

per capita nacional. Isto aponta, no mínimo, duas questões: 

(i) o benefício previdenciário pago aos habitantes da Região amazônica está, em 

média, muito mais próximo do piso do que o benefício percebido em outras 

regiões; 

{ii) ainda haveria espaço para expansão da previdência rural13· 

Considerando as UFs separadamente, vemos que o gasto per capita 

comparado à média nacional apresenta estabilidade, embora com viés de baixa. Acre 

e Maranhão apresentam-se um pouco mais próximos, mas ainda muito abaixo da 

média nacional. 

12 Uma explicação que se faz necessãria sobre os dados: até 1996, os benefícios previdenciários pagos a residentes no 
Amapá e em Roraima eram pagos pelo INSS do Pará, daí não serem apresentados dados para estes ex-territórios 
em 1994 e 1995. 

13 Esta última agenda pode estar sendo confirmada ou não pelas pesquisas de Avaliação da Previdência Rural, 
realizadas pelo IPEA. 

,1. - 
J,vu ... ~ 
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TABELA20 
Gasto Público Social per capita em Previdência, em R$ correntes - 1994/1996 

Região e Unidade da Gasto per capita Gasto per capita comparado 
Federação com média nacional 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 56,3 81,5 128,3 46,42 47,07 45,51 
Rondônia 41.2 81,5 101, 1 34,00 35,90 35,87 
Acre 70,6 134,5 170,5 58,22 59,22 60.46 
Amazonas 56,1 105,4 123,6 46,25 46,43 43,82 
Roraima o.o o.o 28,2 0,00 0,00 9,98 
Pará 60,6 114,1 135,7 49,95 50,24 48,13 
Amapá o.o o.o 32.4 0,00 0,00 11.49 
Tocantins 49,3 93.4 107,8 40,69 41,16 38,23 
Maranhão 67,1 127,7 148,8 55,31 56,23 52,79 
Mato Grosso 44,1 85.7 110,3 36,41 37,73 39,12 
Brasil 121,2 227,0 282,0 100,00 100,00 100,00 

Fonte: DISOC/IPEA 
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Este baixo nível de gastos previdenciários.na Região é confirmado novamente 

ao avaliarmos a prioridade macroeconômica local. Diferentemente das áreas de 

atuação social anteriores, que apresentam níveis de comprometimento - ou 

dependência - do seu PIB superiores à média nacional, a área de Previdência 

apresenta índices inferiores: 4,7% do PIB da Região amazônica estão alocados na 

Previdência, enquanto o país como um todo aplica em torno de 5,5%. 

TABELA21 
Gasto Público Social em Previdência, em percentuais do PIB - 1994/1996 

Região e Unidade da Em % do PIB Nacional Em % do PIB local 
Federação 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 0,29 0,31 0,31 4,15 4,75 4,74 
Rondônia 0,0141 0,0153 0,0160 3.23 3,34 7,22 
Acre 0,0093 0,0098 0,0106 5,90 6,38 2, 11 
Amazonas 0,0366 0,0382 0,0381 2, 17 2,24 1,28 
Roraima 0,0000 0,0000 0,0009 0,00 º·ºº 5.42 
Pará 0,0918 0,0956 0,0964 3,87 5, 11 0,93 
Amapá 0,0000 0,0000 0,0016 0,00 0,00 7,41 
Tocantins 0,0141 0,0148 0,0146 7.44 7,82 11,34 
Maranhão 0,0981 0,1022 0,1000 11.98 13,04 3,12 
Mato Grosso 0,0272 0,0292 0,0318 2,46 2,89 
Brasil 5,32 5,46 5,70 5,32 5,46 5,70 
Fonte: DISOC/IPEA 
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Olhando as UFs separadamente, surpreendem os índices baixos de prioridade 

econômica apresentados por Amazonas e Mato Grosso, assim como o índice elevado 

do Maranhão. 

É curioso ainda notar, a partir dos Gráficos 26 e 27, que os gastos 

previdenciários na Região, expressos em percentuais do PIB nacional e local, 

apresentam uma trajetória de crescimento, o que contrasta, num primeiro momento, 

com o fato demonstrado na Tabela 20, de que o gasto per capita na Amazônia estaria 

se distanciando do gasto per capita nacional. 

3.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A área de atuação para Assistência Social inclui os gastos com a administração 

de órgãos e de programas voltados para a assistência à criança e ao adolescente, ao 
silvícola e à velhice; para a reabilitação profissional de acidentados no trabalho; para a 
reintegração social de dependentes de álcool ou de drogas, dos presos e de suas 

famílias. Exclui as ações voltadas para os servidores públicos federais, consolidadas 

estas em separado. 

TABELA22 

Gasto Público Social per capita em Assistência Social, em R$ correntes -199411996 

Região e Unidade da Gasto per capita Gasto per capita comparado 
Federação com média nacional 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazõnia Legal 7,3 14,9 19,2 59,58 79,36 81,22 
Rondônia 16,2 24,4 26,8 132,25 129,8 113,27 
Acre 9,0 6,3 13,7 73,45 33,66 57,82 
Amazonas 12,3 21,5 27,2 100, 16 114,56 115,12 
Roraima 4,8 8,9 11,5 38,93 47,26 48,55 
Pará 7,3 13,0 21,1 59,44 69,25 89,34 
Amapá 17,6 54,9 45,8 144,00 292,00 193,77 
Tocantins 12,0 17,3 23,7 97,66 91,87 100,21 
Maranhãc 3,4 5,2 7,5 27,68 ;27,fj7 31,74 
Mato (3rQSSO 2,1>' 2fi,O 24,4 20,57 1~3.08 103,17 
Brasil''.' 12;:,; ·- 18,8 23,6 100,00 100,00 100,00 
Fonte: DISOC/IPEA 
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O gasto per capita com a área de Assistência Social na Amazônia Legal 

configura, pelo menos em nível da análise aqui realizada, uma surpresa. Na 

comparação com o gasto per capita nacional, o índice da área cresce 

consideravelmente, se aproximando bastante da média nacional. Tal movimento se 

explica, principalmente, pelo desempenho de alguns dos maiores estados da Região, 

como Mato Grosso, Amazonas e Pará. 

No que se refere à prioridade macroeconômica, deve-se assinalar que a 

Região apresenta índices de comprometimento do PIB com a Assistência Social 

superiores aos do país tomado como todo. Entretanto, são valores tão pequenos em 

termos absolutos que se torna difícil avaliar os gastos desta área de atuação sob este 

prisma, ou mesmo enfocar as UFs em separado. 
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TABELA23 
Gasto Público Social em Assistência Social, em percentuais do PIB-199411996 

Região e Unidade da Em % do PIB Nacional Em % do PIB local 
Federação 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 0,04 0,04 0,05 0,54 0,66 0,71 
Rondônia 0,0055 0,0046 0,0042 1,27 1,00 0,91 
Acre 0,0012 0,0005 0,0009 0,75 0,30 0,58 
Amazonas 0,0080 0,0078 0,0084 0,48 0,46 0,46 
Roraima 0,0003 0,0003 0,0004 0,47 0,46 0,52 
Pará 0,0110 0,0109 0,0150 0,47 0,58 0,84 
Amapá 0,0017 0,0031 0,0023 0,97 1,62 1,31 
Tocantins 0,0034 0,0027 0,0032 1,80 1,45 1,63 
Maranhão 0,0050 0,0041 0,0050 0,61 0,53 0,57 
Mato Grosso 0,0016 0,0085 0,0070 0,14 0,85 0,69 
Brasil 0,54 0,45 0,48 0,54 0,45 0,48 
Fonte: DISOC/IPEA 
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3.5 BENEFÍCIOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

A área de atuação Benefícios a Servidores públicos inclui os gastos 

destacados, em todas as unidades orçamentárias e independente da função de 

governo a que estejam associados os (i) programas e subprogramas; (ii) projetos e 

atividades; que representam pagamentos a servidores públicos da administração 

direta; autarquias e fundações 14; referentes a: serviços médicos e hospitalares; 

assistência social geral; construção e manutenção de unidades habitacionais; 

benefícios previdenciários; e treinamento de recursos humanos. 

A analise da Tabela 24, revela que os ex-territórios, à exceção de Rondônia, 
apresentam elevados índices de gastos com inativos e pensionistas. Tocantins, um 

estado recentemente criado, não possui ainda um estoque de inativos e pensionistas, 

por este motivo apresenta um índice quase insignificante. O desempenho da Amazônia 

Legal para esta área de atuação é semelhante à situação do gasto social tomada em 

todas as suas áreas, deste modo: o gasto social per capita da Região apresenta um 

desempenho pouco acima da média dos 60%, comparativamente ao gasto per capita 

nacional realizado. 

Em relação ao PIB local, a região apresenta indicadores com perfil, para esta 

área de atuação, ligeiramente superior à média nacional. As distorções, anteriormente 

ressaltadas, indicam que a participação da área Benefícios a Servidores Públicos no 

PIB dos ex-territórios , é significativa. 

14 Além dos relativos aos empregados das empresas públicas constantes do Orçamento Fiscal e dã Seguridade Social, 
e portanto do Balanço Geral da União, ou dos registros correspondentes nas esferas subnacionais de governo. ,, 

'I 
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TABELA24 

Gasto Público Social per capita em Benefícios a Servidores Públicos, em R$ correntes -1994/1996 

Região e Unidade da Gasto per capita Gasto per capita comparado 
Federação com média nacional 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 65,1 118,8 143,8 68,47 60,09 63,46 
Rondônia 64,13 91,4 146,9 67,59 46,23 64,81 
Acre 252,2 390,1 392,3 265,24 197,42 173,09 
Amazonas 56,4 122,9 160,2 59,31 62,17 70,69 
Roraima 187,8 288,5 380,9 197,55 145,99 168,06 
Pará 69,7 135,9 148,0 73,3 68,78 65,29 
Amapá 301,2 462,1 608,5 316,81 233,83 268,48 
Tocantins 14,2 20.4 27,5 14,92 10,33 12, 16 
Maranhão 40,9 74,1 92,2 43,03 37,51 40,70 
Mato Grosso 53,5 104,3 129,9 56,24 52.78 57,31 
Brasil 95,1 197,6 226,9 100,00 100,00 100,00 
Fonte: OISOC/IPEA 
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TABELA25 
Gasto Público Social em Benefícios a Servidores Públicos, em percentuais do PIB-1994/1996 

Região e Unidade Em % do PIB Nacional Em % do PIB local 
da Federação 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 
Amazônia Legal 0,34 0,34 0,35 4,80 5,27 5,31 
Rondônia 0,0220 0,0172 0,0233 5,03 3,75 4,98 
Acre 0,0331 0,0285 0,0245 21,08 18,52 16,62 
Amazonas 0,0368 0,0445 0,0494 2,19 2,62 2,73 
Roraima 0,0127 0,0108 0,0121 18,57 14,88 17,29 
Pará O, 1057 O, 1139 O, 1051 4,45 6,09 5,91 
Amapá 0,0297 0,0260 0,0299 16,63 13,62 17,39 
Tocantins 0,0041 0,0032 0,0037 2,14 1,71 1,89 
Maranhão 0,0599 0,0593 0,0620 7,31 7,57 7,02 
Mato Grosso 0,0330 0,0355 0,0374 2,99 3,52 3,67 
Brasil 4,17 4,75 4,58 4,17 4,75 4,58 
Fonte: DISOC/IPEA 
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CONCLUSÃO 

A análise da evolução dos indicadores sociais (IDH-UF) disponíveis para a 

Amazônia Legal e seus estados, no período 1970-1996, revela que as condições 

gerais de vida melhoraram significativamente na região e como um todo em seus 

estados, tanto em termos absolutos como em termos relativos. 

Esse fato pode ser verificado pela tendência do f ndice de Desenvolvimento 

Humano - JDH-UF apresentado para a Região nos anos selecionados, posteriores a 

1970. Em alguns estados da Amazônia Legal constata-se um crescimento, em termos 

relativos, no período 1870/1996, maior que a média Brasil (67,8%), tais como: 

Maranhão com 87,8%; Amazonas com 77,6%; Roraima 76,5% e Rondônia 73,1%; 

também se observou que alguns estados apresentaram indicadores, em 1996, bem 

próximos, em termos absolutos, a média nacional (0,830), a saber: Rondônia (),820), 

Roraima (0,818) Amapá (0,786) e Amazonas (0,775). 

Os lndices de Educação, nos Estados amazônicos, para os anos de 1970, 

1980, 1991, 1995 e 1996, apresentaram um comportamento evolutivo 

monotonicamente ascendente. A medida que se observam casos de IDH-UF mais alto 

para os estados, também se verificou, de um modo geral, fndices de Educação 

maiores. Este comportamento reflete o peso que este índice mantém sobre a 

performance do desenvolvimento humano na região. Com exceção do estado do 

Maranhão, os demais estados da Região atingiram, em 1996, médias que oscilam 

próximas à média Brasil. No caso do Tocantins {0,835), Roraima {0,838), Mato Grosso 

(0,841) e Amapá (0,845) o Índice de Educação ultrapassa a média nacional (0,825). 

Contudo, o mesmo comportamento não pôde ser observado na analise específica do 

indicador Anos de Estudo da População de 25 anos e mais (%) . 

._, 

-'.á o desempenho da Esperança de Vida ao Nascer e da Taxa de Mortafiáade 

Infantil, apresentou tr~~tória progressiva ao longo do período 1970-1996. O ín~ice 

/i$p~rança df!J Vida ao f'(asce, em 1996,r no Amapá (67,85), Amazonas (67,65) e ~to 

ílrosso (68,01) es~v~rh acima da média Brasil (67,58). Os demais estados - Acre 
f 

{67,04), Pará (67,56), Rondônia (67,06), Roraima (66,29) e Tocantins (67,19) - 
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apresentaram números para este indicador bem próximos a média nacional. O 

Maranhão, apesar do desempenho mais fraco, entre os Estados amazônicos no ano 

de 1996, apresentou ao longo da série 1970-1996 uma performance de melhoria 

constante ao passar de 49,07 anos, em 1970 para 63,64 em 1996; registrando um 

acréscimo, no período, de 29,7%, superior ao nacional que alcançou 28,3%. 

Entre os anos de 1970 e 1991, para todos os estados, a trajetória da Taxa de 

Mortalidade Infantil foi declinante. Atguns Estados amazônicos alcançaram números 

melhores que a média Brasil (49,49), para o último ano de informação disponível 

(1996), como os estados do Amazonas (45,36), Mato Grosso (36,94) e Rondônia 

(47,12). O caso de melhor desempenho coube ao estado de Rondônia, que em 1970 

havia apresentado uma Taxa de Mortalidade Infantil de 156,12, em cada mil crianças 

nascidas vivas, a qual declinou, em 1980, para 76,84 e em 1991 apresentou um 

resultado de 47, 12. 

A análise da evolução do PIB per capita para os estados da Amazônia Legal foi 

positiva entre 1970 e 1996. O primeiro e mais forte exemplo do crescimento do PIB 

nesta Região ocorreu no estado do Acre. Neste estado, entre 1970 e 1996 o PIB per 

capita cresceu 340,9%, passando de US$1.302 para US$5.741. Mesmo assim, o 

desempenho deste indicador, para este estado em particular, estava em 1996 abaixo 

da média Brasil de US$6.491. Estados como o Amazonas (259,3%), Maranhão 

(272,9%), Mato Grosso (245,8%), Pará (268,8%) e Roraima (258,9%) cresceram, 

neste período, bem acima do índice nacional (180,4%). 

Este comportamento homogêneo da tendência crescente do PIB per capita na 

Região, revela, ao mesmo tempo, disparidades entre os estados, quando analisados 

os dados em termos absolutos. Em relação à média Brasil (US$6.491) para 1996, 

apenas dois estados, Rondônia (US$6.448) e Roraima (US$6.231), se aproximam 

desse indicador nacional. Maranhão (272,9%) e Tocantins (25,4%), mesmo tendo 

realizado esforço significativo, como mostraram as taxas de crescimento do PIB per 

capita no período 1970-1996, apresentaram o fraco valor de US$2.158 e US$1.575, 

respectivamente. 
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Por sua vez, o comportamento oscilante do indicador Porcentagem de Pessoas 

com Renda Insuficiente (PO) não espelhou uma tendência isolada dos estados da 
Região amazônica entre 1970-1996, evidenciando correlação positiva com à crise da 
economia brasileira na década de oitenta, que incidiu negativamente sobre o processo 
de crescimento econômico e redução do número de pobres. 

Analisando o comportamento do Grau de Desigualdade (Theil-L), verificou-se, 
ao longo da série para os anos 1970-1996, um crescimento do índice. Ou seja, a 
desigualdade de renda entre as pessoas, medida pelo indicador Grau de Desigualdade 

(Theil-L), cresceu nos estados da Amazônia Legal, para todo o período em análise. 
Interessante notar que para todos os anos, o índice de Theil-L apresentado na média 
Brasil, manteve-se sempre superior às médias estaduais para a Amazônia Legal. Em 
1970, enquanto a média nacional exibia o índice de 0,68; na maioria dos estados 
dessa Região, este índice não ultrapassou 0,48. Também nas décadas seguintes o 
grau de desigualdade no Brasil, medido pelo índice de Theil-L, cujos valores foram: 
o, 70 para 1980 e O, 78 para 1991, manteve-se constantemente acima das médias 
estaduais que atigiram no máximo, em 19980, índice de 0,59 e, em 1991, 0,74. 

Sobre os dados relativos ao Gasto Público Social, para o triênio 1994-1996, 
apresentados neste relatório, deduz-se, num primeiro momento, que o valor per capita 
agregado do Gasto na Amazônia Legal, correspondeu a apenas pouco mais de 60% 
do Gasto Social per capita encontrado para o Brasil. Dado este ligeiramente superior 
ao desempenho da participação do PIB per capita regional comparado a média PIB per 
capita Brasil que involui de 59,41% para 54.77%, nesse período, sugerindo uma 
desigualdade menor na distribuição dos gastos sociais, do que na distribuição da 
atividade econômica. Nos dados isolados para os Estados amazônicos verificou-se 
que em relação ao Gasto Social per capita nacional, nos anos inicial e final (R$ 465,00 
e R$ 1.030,90), as posições são bem definidas: Maranhão, Pará, Rondônia e 
Tocantins apresentam desempenho inferior; Mato Grosso e Amazonas ocupam um 
nível intermediário; enquanto os estados do Acre, Amapá e Roraima apresentaram 
índices acima da média (vide Tabela 14). 
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Analisando a prioridade macroeconômica local dos recursos disponíveis na 

Região ou nos Estados amazônicos, em relação ao PIB local e o total aplicado na área 

social, verifica-se que enquanto a prioridade macroeconômica do gasto social para o 

Brasil gira em tomo de 20,8%, para a Amazônia Legal esta supera os 23%. Em termos 

relativos, a destinação dos recursos para as áreas sociais é mais intensa na Região, 

do que a apresentada a nível nacional. Isto significa que o esforço fiscal na realização 

do gasto social regional é maior que o esforço realizado em âmbito nacional. 

Acre e Amapá apresentaram, para os anos 1994,1995 e 1996, uma tendência 

de redução nos níveis do Gasto Público Social. Maranhão e Tocantins seguiram esta 

mesma tendência, com retrações mais significativas. No Maranhão, o segundo estado 

mais populoso da Amazônia Legal, o nível do Gasto Social per capita, em valores 

absolutos, correspondeu a menos da metade da média nacional em 1996 (R$ 1.030,90 

para o Brasil e R$ 444,60 para o Maranhão). Contudo, o esforço comparativo do gasto 

social maranhense em relação ao PIB local é significativo, correspondendo a 33,86%, 

quando para a média do país esse índice chegou a 20,84%. 

Para a Amazônia Legal, vemos que os gastos per capita em educação 

correspondem, em 1996, a 76,33% da média nacional (R$ 203,30). Acre (R$146,40 e 

R$ 265,90), Roraima (R$ 114,20 e R$ 236.70), Amapá (R$ 115,90 e R$ 204,60) e 

Mato Grosso (R$ 114,80 e R$ 215,30) apresentaram os melhores indicadores, 

especialmente nos dois anos iniciais da série analisados (1994 e 1995), superando 

inclusive a média nacional (R$ 96,80 e R$ 177,90); sendo que em 1996 esta situação 

se altera somente para os estados do Acre (R$ 138,60) e Amapá (R$ 177,30). De 

qualquer modo, chama a atenção o fato que, à exceção de Rondônia e Maranhão, o 

desempenho, em cada Unidade Federada- UF, do gasto público na área de Educação 

é consideravelmente melhor do que o apresentado pelo gasto público social total. Em 

relação à prioridade macroeconômica local, a Amazônia Legal apresentou índices de 

comprometimento significativamente superiores à média nacional. Dentre as UFs, 
apenas Amazonas se posiciona abaixo da prioridade macroeconômica nacional. 

O desempenho relativo da Região amazônica nos gastos com Saúde é 
bastante semelhante ao apresentado para o gasto social tomado em seu conjunto: o 
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gasto per capita em Saúde na Região constituí pouco mais de 60% do gasto per capita 
nacional. Quanto à prioridade macroeconômica, o desempenho não é tão positivo 
quanto para a área de Educação, mas a Amazônia, e maioria de suas UFs, 
apresentam prioridades superiores ao indicador nacional. Assim como no gasto social 
total, a exceção à regra no indicador de prioridade macroeconômica local fica por 
conta de Amazonas e Pará. 

Diferentemente das áreas de atuação social anterior, que apresentaram níveis 
de comprometimento - ou dependência - do seu PIB superiores à média nacional, a 
área de Previdência apresenta índices inferiores: 4,7% do PIB da Amazônia estão 
alocados na Previdência, enquanto o país como um todo gasta em torno de 5,5%. 

O desempenho do gasto per capita com a área de Assistência Social na 
Amazônia Legal apresentou, na comparação com o gasto per capita nacional, 
comportamento semelhante. Com o índice setorial aproximando-se bastante da média 
nacional. Tal movimento se explica principalmente pelo desempenho de alguns dos 
maiores Estados da Região, como Mato Grosso, Amazonas e Pará. No que se refere à 
prioridade macroeconômica, deve-se assinalar que a Região apresentou índices de 
comprometimento do PIB com a Assistência Social superiores aos do país tomado 
como todo. Entretanto, são valores tão pequenos em termos absolutos que 
comprometem a avaliação da evolução dos gastos nesta área de atuação. 

Por fim, os dados dos gastos com inativos e pensionistas nos ex-territórios, à 
exceção de Rondônia, apresentam dados relativos significativos. Tocantins, um estado 
recentemente criado, não possui ainda um estoque de inativos e pensionistas, por este 
motivo apresenta um número quase insignificante . O desempenho da Amazônia Legal 
para esta área de atuação é semelhante à situação do gasto social tomada em todas 
as suas áreas, deste modo: o gasto social per capita regional apresenta um 
desempenho pouco acima da média dos 60%, do gasto per capita nacional realizado. 
Em relação ao PIB local, a Região amazônica apresenta indicadores com perfil, para 
esta área de atuação, ligeiramente superior à média nacional. 

- 
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ANEXO 1: BASES DE DADOS E METODOLOGIAS UTILIZADAS 

SINTESE 

Dois trabalhos foram utilizados como base para o enfoque metodológico e fonte 
de dados no levantamento das informações sociais pertinentes a identificação das 
tendências recentes na Amazônia Legal. O primeiro trabalho selecionado foi O Projeto 
Desenvolvimento Humano no Brasil 1997, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, elaborado em parceria com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada - IPEA, a Fundação João Pinheiro - FJP, e a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Os dados, os índices sintéticos e a 
metodologia de cálculo correspondem a um conjunto de informações que estão 
sistematizadas nos relatórios de Desenvolvimento Humano do PNUD, aqui divididos 
em Índice Municipal de Desenvolvimento Humano - IDH-M e Índice Estadual de 
Desenvolvimento Humano - IDH-UF. Esta divisão e a escolha dos índices e 
indicadores corresponde ao tratamento utilizado nas informações compiladas neste 
relatório. 

O segundo trabalho utilizado como fonte de informação para mapear 
tendências na Amazônia Legal foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEND1Pps sob o título Gasto Público Social, para os anos 1994-1995- 
1996, nas esferas q~ governo federal, estadual e municipal. O enfoque desenvolvido 
visou ressaltar que o grau de bem-estar dos indivíduos é proporcionado pelas políticas 
sociais que estão sendo aplícadas em espaços territoriais locais, regioflais e 
nacionais. Co~~9~flílfemente, torna-se importante quantificar e qualificar os gastos 
sociais que o E~J9~o vem realizandq h~sses espaços. Este tema vem merecendo cada 
vez maior atençllp p~ América L~1ir,a. sobretudo nas últimas duas décadas, e VQrTl 
sendo tratado no ~~~il pelo IPEA/DIPOS. A descrição da metodologia adpta~q n~ 
trabalho enfoca a p~[fe conceituai,' 'as fontes de informações básicas utilizadas e O$ 
métodos de deflaciooamento. 
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ANEXO 2: O PROJETO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL - 1997 

1 RESUMO METODOLÓGICO 

Em 1990, o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

apresentou seu primeiro Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, onde introduziu 

uma nova conceituação do desenvolvimento e um novo indicador, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), com o objetivo de medir a qualidade de vida e o 

progresso humano em âmbito mundial. 

Esse novo conceito, por incorporar dimensões que ultrapassavam a abordagem 

meramente econômica até então amplamente dominante, representou um grande 

avanço e teve profundo impacto junto aos órgãos de pesquisa e formuladores de 

políticas sociais. Desde então os relatórios internacionais vem publicando anualmente 

o JDH e outros indicadores econômicos e sociais para um grande número de países. 

Em 1996 foi publicado o primeiro Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 

no Brasil, elaborado pelo PNUD e pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, apresentando o IDH e seus componentes desagregados por grandes regiões 

e estados, permitindo assim um mapeamento muito mais preciso do desenvolvimento 

humano no Brasil e uma análise muito mais acurada das disparidades existentes no 

País, que não podem ser percebidas quando se trabalha apenas com as médias 
nacionais dos indicadores. 

Foi criado, também em 1996, o Índice Municipal de Desenvolvimento Humano 

IDH-M, e pela primeira vez foram calculados índices de desenvoMmento humano 

referentes ao nível local - municípios e microrregiões, permitindo a aplicação dos 

conceitos e medidas do desenvolvimento humano a unidades geo-politico 
administrativas ainda mais desagregadas que o nível estadual. 

O projeto Desenvolvimento Humano no Brasil 1997, foi o desdobramento 

dos trabalhos desenvolvidos através da parceria entre o PNUD, o IPEA e a FJP, com a 

importante colaboração do IBGE. A metodologia desenvolvida em 1996 recebeu novos 

._· 
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aperfeiçoamentos, e o resultado é o cálculo e a análise de índices de desenvolvimento 

humano para todos os municípios e microrregiões do Brasil. 

r 
r: 

Ao apresentar de forma detalhada as nuances do desenvolvimento humano no 

país, esses resultados comprovam o acerto dessa linha de trabalho e sua relevância 

para o conhecimento de nossa realidade social e para a ação da sociedade e dos 

governos no enfrentamento dos desafios. 

r- 

Além do índice sintético (IDH-M), o projeto gerou também um conjunto de vinte 

indicadores econômicos e sociais de grande interesse. Vários deles, como a renda 

familiar per capita, os índices de concentração de renda, os indicadores referentes à 
escolaridade da população e ao atraso escolar, a esperança de vida ao nascer e a 

taxa de mortalidade infantil, por exemplo, são inéditos nesse nível de desagregação, 

com cobertura completa e homogênea de todo o território nacional. 

2 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (/DH) 

r 

É antiga a prática de avaliar o bem-estar de uma população e, 

consequentemente classificar países ou regiões, pelo tamanho de seu PIB per capita. 

Entretanto, o progresso humano e a evolução das condições de vida das pessoas não 

podem ser medidos apenas por sua dimensão econômica. Desta forma, existe uma 

busca constante por medidas sócio-econômicas mais abrangentes, que incluam 

também outras dimensões fundamentais da vida e da condição humana. 

O /OH, criado no início da década de 90 para o PNUD - Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, é uma contribuição para essa busca, e combina três 

componentes básicos do desenvolvimento humano: 

• Longevidade - que também reflete, entre outras coisas, as condições de saúde da 
população; medida pela esperança de vida ao nascer; 

• Educação - medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a 

taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior; 
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• Renda - medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB per capita 

ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, 

através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC). 

A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destas três 

dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre O (pior) e 1 

(melhor), e a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais 

próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano 

do país ou região. 

3 ÍNDICE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IOH-M) 

O IOH-M é, assim como o /OH, um índice que mede o desenvolvimento 

humano de uma unidade geográfica. Como o /OH foi concebido para ser aplicado no 

nível de países e grandes regiões, sua aplicação no nível municipal tornou necessárias 

algumas adaptações metodológicas e conceituais. Essa necessidade decorre de duas 

razões: 

• os únicos dados, para as variáveis relevantes, definidos, coletados e 

processados de maneira uniforme para todos os municípios brasileiros são 

aqueles provenientes dos Censos Demográficos do IBGE. Portanto, para 

garantir a homogeneidade do cálculo dos índices, todos os indicadores têm que 

ser extraídos, direta ou indiretamente, dos censos; 

• o fato dos municípios serem unidades geográficas menores e sociedades muito 

mais abertas, do ponto de vista econômico e demográfico, do que um país ou 

uma região, faz com que o PIB per capita não seja um bom indicador da renda 

efetivamente apropriada pela população residente, e a taxa combinada de 

matrícula não seja um bom indicador do nível educacional efetivamente vigente 

no município. 

Esses indicadores foram substituídos, respectivamente, pela renda familiar per 

capita média do município e pelo número médio de anos de estudo da população 

adulta com 25 anos ou mais. Além de representar melhor as condições de renda e de 
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educação efetivamente vigentes no nível municipal, eles podem ser obtidos 

diretamente dos Censos Demográficos. A taxa de alfabetização de adultos, utilizada 

pelo IDH, foi substituída pela taxa de analfabetismo na população de 15 anos e mais, 

obtida diretamente dos dados censitários. O quarto e último indicador utilizado pela 

metodologia do IOH-M, a esperança de vida ao nascer, obtida por métodos indiretos a 

partir dos dados censitários, utiliza o mesmo conceito utilizado pelo /OH. 

Em razão de tais adaptações, o f ndice de Desenvolvimento Humano criado 

para os municípios, embora conceitualmente próximo, é diferente do /OH proposto pelo 

PNUD. O novo índice foi denominado Índice Municipal de Desenvolvimento Humano e 

é designado pela sigla IOH-M, reservando a denominação Índice de Desenvolvimento 

Humano e a sigla IDH exclusivamente para os índices calculados segundo a 
metodologia padrão do PNUD. 

O IDH-M pode também ser calculado para os estados, as regiões e o Brasil, 

mas não é comparável ao /OH, mesmo quando os dois índices se referem à mesma 

unidade geográfica e ao mesmo recorte temporal. Em virtude das adaptações 

adotadas o valor numérico do IDH-M tende a ser sistematicamente inferior ao valor 

numérico do IDH referente à mesma unidade geográfica e ao mesmo ano. Assim, um 

IDH-M seja para um município, um estado, uma região, ou para o Brasil, só pode ser 

comparado a outro IOH-M, para a mesma unidade geográfica em outro ano, ou para 

outra unidade geográfica. Da mesma forma, um IDH só pode ser comparado a outro 

IDH, seja através do tempo, seja entre unidades geográficas. 

Por utilizar exclusivamente informações dos Censos Demográficos que 

garantem conceitos, metodologia e procedimentos de coleta e processamento 

uniformes para todos os municípios, o IOH-M só pode ser calculado para os anos de 

1970, 1980 e 1991. Sua atualização só poderá ser feita quando estiverem disponíveis 

os dados do Censo Demográfico 2000. É importante ressaltar, portanto, que a 

situação mais recente do desenvolvimento humano retratada pelo JDH-M para 

qualquer município ou região é referente ao ano de 1991, e que tanto os valores do 

índice geral e dos índices parciais podem ter sofrido alterações substanciais até o 
presente. 
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A metodologia de cálculo do IDH-M envolve a transformação das três 

dimensões por ele contempladas - longevidade, educação e renda - em índices que 

variam entre O (pior) e 1 (melhor), e a combinação destes índices em um indicador 

síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de 

desenvolvimento humano do município ou região. Além dos indicadores utilizados na 

construção do índice sintético IDH-M, outros indicadores foram apresentados no 

trabalho PNUD/IPEA/FJP/IBGE e ordenados nas seguintes áreas : longevidade, 

educação e renda. 

a) Longevidade 

As fontes básicas dos dados para a estimativa destas variáveis são os Censos 

Demográficos de 1970, 1980 e 1991. Esses indicadores, não podem ser obtidos 

diretamente das informações censitârias. Sua construção baseia-se em métodos 

indiretos, cuja aplicação em nível municipal requereu adaptações. 

• Esperança de Vida ao Nascer - número médio de anos que as pessoas viveriam 
a partir do nascimento. 

• Taxa de Mortalidade Infantil - número de crianças que não irão sobreviver ao 

primeiro ano de vida em cada mil crianças nascidas vivas. 

O desenvolvimento de métodos indiretos teve origem na dificuldade de 

mensuração direta desses indicadores, devido aos problemas encontrados na 

cobertura do registro civil, que, na maioria das vezes, é incompleto e de pouca 

confiabilidade. No caso do Brasil, fatores como a dificuldade de acesso aos cartórios, 

o custo do registro e, até mesmo, a pouca utilidade desses documentos, em certas 

áreas, oontinuam respondendo pelas falhas quantitativas e qualitativas dos registros 
civis. 

O emprego de tais métodos e a não observância do pressuposto de 

mortalidade constante requerido por eles, fazem com que as estimativas derivadas não 

correspondam ao ano de referência do levantamento censitário, mas, sim, a um 

período anterior a esta data. As estimativas aqui derivadas para Esperança de Vida ao 

- 
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Nascer e Taxa de Mortalidade Infantil correspondem, aproximadamente, aos 

quinquênios terminados nos anos censitários de 1970, 1980 e 1991. 

r 
r 
r: 

No bloco Longevidade foram gerados dois indicadores, que podem ser 

utilizados como proxies para a avaliação das condições de saúde: a Taxa de 

Mortalidade Infantil e a Esperança de Vida ao Nascer. A Taxa de Mortalidade Infantil é 
um dos indicadores mais significativos, já que traduz o impacto das condições sócio 

econômicas da área geográfica de referência no recém-nascido. Quanto mais 

desenvolvida for uma região, mais a mortalidade infantil relaciona-se a causas 

endógenas, determinadas pelos riscos de mortalidade neonatal, ou seja nos primeiros 

28 dias de vida. Nas regiões menos desenvoMdas, além das causas endógenas, 

acrescentam-se as causas exógenas, cujos principais exemplos são a desnutrição e 

as doenças infecciosas e respiratórias. 

A Esperança de Vida ao Nascer tem a característica de ser uma medida 

resumo e pode ser considerada como indicador de longevidade. Sintetiza em uma 

única medida o nível e a estrutura de mortalidade de uma população. 

r 
r: b) Educação 

As fontes dos dados para o cálculo das variáveis de educação são os Censos 

Demográficos de 1970, 1980 e 1991. Diversos indicadores para o bloco Educação 

foram obtidos a partir do conceito de número de anos de estudo. O número de anos de 

estudo de cada indivíduo é definido como o número de séries por ele completadas, 

sendo obtido através da identificação da última série e grau escolar concluído com 

aprovação. 

• Número Médio de Anos de Estudo - razão entre a soma do número de anos de 

estudo para a população de 25 anos e mais de idade e o total das pessoas neste 

segmento etário; 

• Porcentagem da População com Menos de Quatro Anos de Estudo - 
porcentagem da população de 25 anos ou mais com menos de quatro anos de 

estudo; 
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• Porcentagem da População com Menos de Oito Anos de Estudo - 

porcentagem da população de 25 anos ou mais com menos de oito anos de 

estudo; 

• Porcentagem da População com mais de 11 Anos de Estudo - porcentagem da 

população de 25 anos ou mais com mais de onze anos de estudo; 

• Taxa de Analfabetismo - percentual das pessoas com 15 anos e mais de idade 

que não são capazes de ler ou escrever um bilhete simples. 

e) Renda 

As fontes dos dados para o cálculo desta variável são os Censos Demográficos 

de 1970, 1980 e 1991. Para cada indivíduo, a renda familiar per capita, para 1980 e 

1991, é definida como a razão entre a soma da renda de todos os membros de sua 
família e o número de membros da mesma. Devido às limitações do censo de 1970, 
para esse ano o conceito de renda familiar per capita foi substituído pelo de renda 
domiciliar per capita. 

Por renda, entende-se a soma de todas as fontes de rendimento, seja do 
trabalho ou qualquer outra, sendo importante ressaltar que a renda familiar ou 
domiciliar per capita foi calculada somente para os indivíduos que são membros de 
famílias que vivem em domicílios particulares. 

Outra variável que foi calculada para o relatório do IDH-M é a porcentagem de 
população com renda insuficiente (PO). Esta variável também foi construída utilizando 
os dados de renda familiar dos Censos de 1980 e 1991, e os dados de renda 
domiciliar para 1970. Esta variável revela diretamente a porcentagem de população 
com renda insuficiente, mas permite o desenho, mesmo que não seja exato, sobre 
níveis de concentração de renda da população. 

• Porcentagem da População com Renda Insuficiente (PO) - proporção dos 
indivíduos com renda familiar per capita inferior à 50% do salário mínimo de 1° de 
setembro de 1991, sendo de Cr$ 36.161,60 o valor do salário-mínimo nessa data. 

- 
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O universo de indivíduos considerados é limitado àqueles que são membros de 

famílias que vivem em domicílios particulares. 

4 METODOLOGIA PARA CÁLCULO DO JDH-M 

O IDH-M resulta da combinação de três dimensões: 

r 

• Longevidade - medida pela esperança de vida ao nascer. 

• Educação - medida pela combinação do número médio de estudos da população 

adulta com 25 anos ou mais, com peso 1/3, e a taxa de analfabetismo na 

população de 15 anos ou mais, com peso 2/3. 

• Renda - medida pela renda per capita média do município, expresso em salário 

mínimo de setembro de 1991. 

r: 
r- 

Para que os indicadores possam ser combinados em um índice único, eles são 

transformados em índices parciais, cujos valores variam entre O e 1. Este índice único 
é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH-M é a média aritmética simples dos 

índices de longevidade, educação e renda respectivamente de cada unidade 

geográfica. O JOH-Mvaria entre os valores O e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 

mais alto será o nível de desenvolvimento humano do município. 

Para classificar as unidades geográficas em três grandes categorias o PNUD 

estabeleceu as seguintes faixas: 

O s /OH< 0,5 - Baixo Desenvolvimento Humano 

0,5 s JDH < 0,8 - Médio Desenvolvimento Humano 

0,8 s JOH < 1 - Alto Desenvolvimento Humano 

5 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO {/OH-UF) 

O IOH-UF é o /OH, e portanto utiliza os mesmo métodos de cálculo 

desenvolvido para JOH, sendo também um índice que mede o desenvolvimento 

humano de uma unidade geográfica. O JOH-UF foi concebido para ser aplicado no 

r: 
r: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~· 
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nível de países, grandes regiões, e sua aplicação no nível dos estados não provocou 

adaptações metodológicas e conceituais. Três dimensões são contempladas no 

cálculo do /DH-UF: longevidade, educação e PIB per capita. - 
• Longevidade - que também reflete, entre outras coisas, as condições de saúde 

da população, medida pela esperança de vida ao nascer. 

• Educação - medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a 

taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior. 

• Renda - medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB per capita 

ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países, através da 

metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC). 

- 

A metodologia de cálculo do /DH-UF envolve a transformação destas três 

dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre O (pior) e 1 
(melhor), e a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais 

próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano 

da Unidade Federada, do país ou região. 

6 METODOLOGIA PARA CÁLCULO DO /DH-UF 

O IDH resulta da combinação de três dimensões: 

• Longevidade - medida pela esperança de vida ao nascer; 

• Educação - medida pela combinação da taxa de alfabetização de adultos, com 

peso 2/3, e da taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino, com peso 

1/3; 

• Renda - medida pelo PIB per capita, expresso em dólares PPC, ou paridade do 

poder de compra. 

Para que os indicadores possam ser combinados em um índice único, eles são 

transformados em índices parciais, cujos valores variam entre O e 1. Este índice único 
é o Índice de Desenvolvimento Humano. O /DH-UF é a média aritmética simples dos 
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índices de longevidade, educação e renda respectivamente de cada unidade 

geográfica. O /OH-UF varia entre os valores O e 1, sendo que quanto mais próximo de 

1 mais alto será o nível de desenvolvimento humano do país. 

Para classificar as unidades geográficas em três grandes categorias o PNUD 

estabeleceu as seguintes faixas: 

O s /OH< 0,5 - Baixo Desenvolvimento Humano 

0,5 s /OH< 0,8 - Médio Desenvolvimento Humano 

0,8 s /OH< 1 - Alto Desenvolvimento Humano 

7 FONTES DO /OH-ME /OH-UF 

- Esperança de vida ao nascer: 

1970: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1992 

1980, 1991, 1995 e 1996: IBGE I DEPIS, 1998. 

Taxa de alfabetização de adultos: 

1970, 1980 e 1991: IBGE, Censos Demográficos 

1995: IBGE, PNAD,1995 

1996: IBGE, PNAD,1996. 

* As taxas dos estados da Região Norte, exceto do estado de Tocantins, nos anos de 
1995 e 1996, foram ajustadas de acordo com o Censo Demográfico de 1991, pois a 
PNAD só cobre as áreas urbanas dessa região. 

- Taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino: 

1970:IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1971 e 1972. 

1980:Ensino superior. IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1982. 

Ensino fundamental e ensino médio: MEC / INEP I SEEC, Sinopses Estatísticas 
1991, 1995 e 1996: MEC / INEP / SEEC, Sinopses Estatísticas. 



77 

- População de referência (população de 7 a 22 anos de idade): 1970, 1980 e 1991: 

IBGE, Censos Demográficos. 

1995: IBGE / DEPIS, 1997; estrutura etária: IBGE, Contagem da População, 1996 

1996: IBGE, Contagem da População, 1996. 

- PIB per capita em dólares PPC: 

PIB per capita do Brasil em dólares PPC, 1991, 1995 e 1996. 

- 1970 e 1980: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1992 e FGV, Conjuntura 

Econômica, nov. 1997. 

- PIB por Unidades da Federação 

1991, 1995 e 1996: Cláudio M. Considera e Mérida Medina, PIB por Unidades da 

Federação - Novo Sistema de Contas Nacionais. IPEA, 1998. População de 

referência para o cálculo do PIB per capita das unidades da federação 1970 e 

1980: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1992. 

1991, 1995 e 1996 IBGE I DEPIS, 1997. 
Renda média mundial em dólares PPC, variável utilizada para o cálculo do PIB per 

capita ajustado e do valor ajustado do limite superior do PIB per capita. 

• NOTAS 

No nível de agregação para os estados, optou-se por utilizar a divisão territorial vigente 

na data do Censo de 1991, apesar do estado de Tocantins não existir nas datas dos 

Censos de 1970 e 1980. O cálculo dos indicadores deste Estado, nas datas em que 

ele não existia, foi feito utilizando os municípios que viriam a constituir seu território. 

..,· 
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ANEXO 3: O GASTO SOCIAL DAS TR~S ESFERAS DE GOVERNO: 1994 - 1995 - 
1996 

1 RESUMO METODOLÓGICO 

Ao definir o papel do Estado como formulador e executor de política fiscal que 

possibilite a execução de programas de saúde, educação, previdência social, etc., 

atribui-se a este responsabilidades na qualidade de vida de seus cidadãos. Sendo 

consensual a responsabilidade do Estado em garantir mínimos sociais através de 

políticas e programas específicos, diversos órgãos internacionais tem demonstrado a 

preocupação em definir metodologias que possam mensurar os gastos na área social, 

medir o seu impacto direto na renda e no bem-estar dos beneficiários, sua 

progressividade ou regressividade, para servir de subsídios à melhoria dos serviços 

existentes ou para o redirecionamento da política social. 

No Brasil, nas suas macro-regiões, nos estados e municípios o 

desenvolvimento econômico, sobretudo nas últimas duas décadas, não caminhou 

paralelo a diminuição das desigualdades sociais, ao contrário, acentuou a 

concentração de renda e a exclusão social em determinados espaços e sub-espaços 

nacionais. O papel que se espera que as diferentes esferas de governo 

desempenhem na redução das desigualdades e na melhoria das condições de vida de 

suas populações tem relação direta com a forma como os gastos públicos sociais 

estão sendo aplicados, com a mensuração dos valores e com sua eficiência e impacto. 

É consenso que os problemas sociais do Brasil podem ser minimizados através da 

implementação, via governos, de políticas de diminuição da pobreza e da 

desigualdade, sob pena de agravar-se a situação social com conseqüências para o 

desenvolvimento econômico. 

Na maior parte dos estudos existentes que enfocam o gasto social, os autores 

não chegam a definir o conceito de gasto social, limitando-se a formular uma lista, e 
muitas vezes o elenco resulta pura e simplesmente da disponibilidade de informações 

existentes sobre os setores considerados como sociais. 
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Para este trabalho apenas parte do conjunto de programas e áreas definidas 

como Gasto Social, pelo IPEA foi selecionado. Os itens que compõem o Gasto Social 

e que foram escolhidos, formam um paralelo com os indicadores e índices 

selecionados no trabalho Índice de Desenvolvimento Humano JDH-M e JDH-UF, são 

eles: 

• Educação 

• Saúde 

• Assistência social 

• Previdencia social 

Nas sessões seguintes serão apresentados os marcos conceituais, o desenho 

metodológico, bem como as fontes de informações que formam a base de apoio do 

trabalho do Gasto Social das Três Esferas de Governo desenvolvido pelo 

IPENDIPOS, e que compõem o conjunto de informações selecionadas para a análise 

no trabalho Cenarização Social da Amazônia Legal. 

2 A CONCEITUAÇÃO 

Os setores sociais são definidos, na maioria das vezes, (W. Schulthess, 1989) 

como aqueles em que o objetivo redistributivo é mais notório, o que deixa a seleção de 

programas ou setores sociais inteiramente sujeita ao arbítrio do pesquisador ou 

estudioso. Para os estudos sobre gastos sociais na Argentina, De Flood e M. Harriage 

(1993) definiram os gastos públicos sociais como aqueles cujo fim é prover bens e 

serviços públicos sociais aos cidadãos, em cumprimento a responsabilidades 

constitucionais, além dos destinados a programas especiais com a finalidade de 

diminuir a pobreza e a ineqüidade, definição que se torna imprecisa ao não especificar 

o que se entende por bens públicos. 

Para Cominnetti e Gropello (1995) o gasto social é um indicador de política 

social destinado a medir os recursos não-recuperáveis 15 que são canalizados para: a) 

15 O conceito "recursos a fundo perdido ". 
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provisão de serviços básicos para a população que, no curto e no longo prazo, incidam 

sobre a condição sócio-econômica das famílias; b) a programas que visem a 

complementar a renda familiar; e e) a programas de apoio a grupos vulneráveis da 

população. 

Mas as dificuldades de conceituação e mensuração de gastos sociais não se 

esgotam aqui. Em todas as definições mencionadas, gasto social se confunde com 

gasto público na área social. A mensuração ideal do que seria o gasto social de um 

país deveria incluir os aportes de recursos próprios do setor privado (famílias, 

empresas privadas e organizações não governamentais) consignados à melhoria do 

bem-estar dos seus cidadãos, tarefa que apresenta obstáculos quase intransponíveis, 

um deles, a falta de estatísticas nas quais apoiar a medição desses recursos. 

Mesmo considerando-se o gasto do setor governamental como único indicador 

de política social, e dependendo em muito das informações financeiras e institucionais 

disponíveis, é necessário definir se a mensuração resultará em gasto público social ou 

gasto fiscal social". 

O gasto público social compreende os recursos financeiros brutos empregados 

pelo setor público no atendimento de demandas sociais e que corresponde ao custo de 

bens e serviços - inclusive bens de capital - e das transferências efetuadas, sem 

deduzir o valor de recuperação (depreciação e amortização dos investimentos em 

estoque, ou recuperação do principal de empréstimos anteriormente concedidos). 

O gasto social fiscal é uma depuração do primeiro conceito, pois retira do 

gasto público social o valor das contribuições dos beneficiários e/ou os valores de 

recuperação mencionados; portanto, estariam incluídos no gasto social fiscal apenas 

os programas feitos com financiamento público e misto, executados por instituições 

centralizadas. 

16 Para uma discussão sobre a adoção de um ou outro critério em países latino-americanos, vide COMINEITI, Rosella e 
GROPELW, Emanuela di, "EI Gasto Social en America Latina: un examen cuantitativo y cualitatívo" em Cuadernos de la Cepal 
n," 73 - 1994. 



81 

Para este trabalho foi utilizado o conceito de gasto público social, na medida 

em que o enfoque ressalta a atuação ampla do Estado na região, e também porque 

não é possível fazer recortes que permitam o cálculo de aportes menos contribuições 

ao longo de uma série temporal consistente. 

3 CONCEITUAÇÃO METODOLÓGICA 

3.1 Conceituação metodológica • ONU/CEPAL 

Não existe uma metodologia única e homogênea para levantamento de gasto 

social dos países da América Latina e do Caribe, nem mesmo existe consenso sobre 

definição do conceito de gasto social. Em geral, os critérios seguidos para a 

delimitação de gastos sociais são a inclusão de setores sociais, ou a exclusão de 

setores considerados não sociais; ou, ainda, a adoção de um critério prático de 

listagem de setores baseada na disponibilidade de informações. 

3.2 Conceituação metodológica • Banco Mundial 

A instituição se baseia nos estudos por país (Country Report) elaborados pelas 

suas equipes de especialistas em missão nesses países, e que são centrados na 

situação econômica global de cada um, podendo conter apreciação sobre a situação 

de um ou outro setor social específico. As séries compiladas a partir desta base não 

têm homogeneidade de cobertura, de nível de desagregação, nem de apresentação. 

3.3 Conceituação metodológica - Brasil 

A preocupação com estudos de mensuração e impacto de gastos sociais no 

Brasil é um pouco posterior à dos demais países da América Latina, e data de meados 

da década de 80; entretanto, a apuração de gastos sociais do setor público brasileiro 

havia sido possibilitada pela adoção da classificação funcional-programática das 
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despesas, consubstanciada na Portaria n.? 09, de 28 de janeiro de 197417, do então 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. A estrutura daquela classificação 
atribui dezesseis funções a serem exercidas pelo setor governamental, das quais pelo 
menos quatro (educação e cultura, habitação e urbanismo, saúde e saneamento, 
assistência e previdência) poderiam, inequivocamente, ser consideradas como ações 
da área social. 18 

Instituiu-se uma linguagem uniforme para a prática de elaboração, execução e 
controle orçamentário de receitas e despesas dos três níveis de governo e os 
governos estaduais e municipais tiveram que adaptar-se às regras de orçamentação a 
partir de 1976. A adoção de uma linguagem uniforme proporcionaria um levantamento 
homogêneo e confiável de gastos sociais das três esferas de governo. 

A flexibilidade de agrupar programas, subprogramas, projetos e atividades - 
concebida como um instrumento para facilitar o planejamento e orçamentação-, no 
entanto, permitiu agregações que dificultam o tratamento uniforme de certas ações nos 
níveis subnacionais de governo, principalmente nas chamadas áreas de atuação 
social. Era de se esperar, por exemplo, que as despesas com o programa de 
alimentação escolar, a Merenda Escolar, financiado com transferências de recursos a 
estados e municípios feitas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
órgão do governo federal, fossem contabilizadas, nos níveis subnacionais, na mesma 
classificação de despesa empregada pelo governo da União. Contudo, a prática 
demonstrou que tais despesas podem ser registradas em cinco ou seis diferentes 
classificações, e a menos freqüente é justamente a adotada pelo governo federal. 

A primeira tentativa conhecida de dimensionar o gasto público social no país 
data de 1983, e consta de trabalho desenvolvido pelo Instituto de Planejamento 
(IPLAN) do IPEA, quando foi elaborada a Consolidação Plurianual dos Programas de 
Governo - CPPG. Mas foi somente em 1987, sob a coordenação do Banco Mundial, 
que se realizou o primeiro levantamento sistemático para o período 1980-86, 

17 Atualizada pelas Portarias n.º 4, de 12 de março de 1975, n.º 25, de 14 de julho de 1976, n.º 036, de 17 de dez.embro de 1980 e 
n.º 36, de l.º de agosto de 1989. 

18 As informações utilizadas no trabalho Cenarizaçiio Social da Amazônia Legal correspondem apenas as seguintes funções: 
educação, saúde, previdência e assistência social. 
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publicado sob o título "Recessão e Gasto Social: A Conta Social Consolidada". Desde 

então, e até o ano de 1993, a CSC - Conta Social Consolidada vinha sendo atualizada 

anualmente. 

Na Conta Social Consolidada foram consideradas como sociais as áreas de 

educação e cultura, alimentação e nutrição, saúde e saneamento, habitação e 

urbanismo, trabalho, e assistência e previdência. Diferentemente dos padrões 

tradicionalmente utilizados em estudos sobre comportamento das despesas públicas, 

deixou-se de classificá-las simplesmente por funções ou pelo ministério setorial para 

aglutinar os gastos com ações de cunho social constantes em todas as funções ou 

ministérios, mesmo que umas ou outros não fossem considerados como sociais. Para 

os dispêndios de cada área foram considerados os subprogramas típicos, além de 

despesas com administração, planejamento e outros programas encontrados na 

função correspondente ao ministério nuclear da área. 

A composição de cada área social pode ser resumida a seguir: 

• Educação e Cultura: todos os subprogramas típicos (exceto merenda escolar e 

manutenção de hospitais universitários), outras despesas e mais os subprogramas 

relativos a treinamento de recursos humanos encontrados em todos os ministérios; 

• Saúde e Saneamento: todos os subprogramas típicos (exceto alimentação e 

nutrição), outras despesas e a manutenção de hospitais universitários; 

• Alimentação e Nutrição: subprogramas 0427(Alimentação e Nutrição) do programa 

075 (Saúde) mais a merenda escolar e outras despesas; 

• Assistência e Previdência: todos os subprogramas típicos, incluindo os 

pagamentos de inativos e pensionistas dos diversos ministérios e as contribuições 

para o PASEP, além das outras despesas; 

• Trabalho: todos os subprogramas típicos mais outras despesas; 

• Habitação e Urbanismo: todos os subprogramas típicos mais outras despesas. 
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O título de Conta Social Consolidada - CSC, que pode induzir usuários a 

pensar que se trata de gasto social das três esferas de governo, na verdade reflete o 

esforço de agregar todos os dispêndios sociais do governo federal, encontrados nos 

mais diversos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como 

abranger os dispêndios de entidades autárquicas e fundações públicas realizados com 

recursos próprios dessas entidades, e também os efetuados à conta de fundos que, no 
período, não faziam parte do orçamento fiscal ou do Balanço Geral da União. Sem 

qualquer sombra de dúvida um esforço pioneiro e exemplar, a CSC apresenta algumas 

limitações para a utilização de seus resultados: 

• as informações se restringem ao governo federal, o que pode levar, principalmente 

na área de Educação e Cultura, a uma severa subestimativa dos gastos da área, 

principalmente com o ensino fundamental, atividade que aporta recursos 

superiores aos federais nos níveis subnacionais de governo; o mesmo se aplica à 
área de Habitação e Urbanismo, de grande importância nos governos municipais; 

• como os dados finais são apresentados por total da área, não é possível identificar 
os gastos com atividades puramente administrativas, e, assim, dimensionar com 

maior precisão o benefício efetivo recebido pelo consumidor final do serviço ou da 

transferência pecuniária; 

• inclusão, nas áreas de atuação social, de benefícios pagos a servidores públicos, o 

que pode causar distorção na avaliação do impacto do gasto com saúde e 

educação sobre o beneficiário final. 

Em 1988 foi publicado o trabalho UBrazil - Public Spending on Social 

Programs: lssues and Options", este faz uma tentativa de consolidação do gasto 

público social das três esferas de governo em 1986, utilizando para o governo federal 
os dados da CSC levantados em conjunto com o IPEA, e para os governos estaduais 

as informações fornecidas pelo Departamento de Acompanhamento do Setor Público 

(DEASP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estas referentes ao 

ano de 1984. 
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Para os governos municipais, a fonte primária de dados é o mesmo 
DEASP/IBGE, que forneceu as informações sobre gastos sociais dos municípios das 
capitais e de outros de regiões metropolitanas, também para o ano de 1984. Para 
calcular os gastos dos municípios restantes, que respondiam, segundo aquele estudo, 
por 53% dos gastos totais dos governos municipais, considerou-se que a participação 
e distribuição par áreas do gasto social era similar aos municípios de capitais e regiões 
metropolitanas. 

Em agosto de 1995 a Diretoria de Política Social {DIPOS) do IPEA, em 
colaboração com a CEPAL, atualizou a série da Conta Social Consolidada - CSC para 
o governo federal, introduzindo melhorias nos métodos de levantamento e tratamento 
das informações, entre estas a elaboração de uma metodologia que possibilitasse o 
tratamento homogêneo dos dados para uma futura inserção dos gastos sociais de 
estados e municípios. A metodologia em questão e que deu respaldo à consolidação 
do gasto social nas três esferas de governo foi a metodologia utilizada no trabalho 
Cenarização Social da Amazônia Legal, detalhada a seguir. 

4 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DO GASTO SOCIAL - IPEA 

Os trabalhos de elaboração da metodologia tiveram como preocupações 
primordiais, desde o início: i) os gastos sociais deveriam estar associados aos 
registros contidos na contabilidade oficial, ou seja à classificação funcional 
programática e de natureza da despesa, por ser esta uma linguagem comum a todos 
os níveis de governo; ii) a adoção de conceitos que tornassem a série comparável, a 
nível internacional, com outras séries de gasto social; e iii) evitar as falhas mais 
comuns observadas nos levantamentos do gasto social já realizados em países da 
América Latina 19, seguindo as recomendações da CEPAL. 

19 Vide COMENETTI e GROPEILO em "EI Gasto Social en America Latina ... ", Cuadernos de la CEPAL - n," 73 - 1994. 
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Para permitir a comparação dos gastos federais com a série anterior (1980- 
1993)2º, se manteve a mesma estrutura básica de setores de atuação social contida 
naquela série {educação, saúde, saneamento, alimentação e nutrição, habitação e 
urbanismo, defesa do trabalhador, previdência e assistência), acrescentando as áreas 
de organização agrária, ciência e tecnologia e benefícios a servidores. Outros 
cuidados em relação à comparação com a série referida e com estudos contendo 
comparações internacionais foram tomados, tais como: 

• registrar em subgrupos específicos, nas áreas de atuação pertinentes, os 
dispêndios com hospitais de ensino e treinamento médico, merenda escolar, além 
daqueles relacionados com atividades administrativas dos diversos projetos e 
atividades da área social, para oferecer uma maior flexibilidade na utilização das 
informações em estudos futuros, tornando-as compatíveis com concepções 
distintas de que programas devem estar contidos nas respectivas áreas de 
atuação; 

• separar todas as despesas referentes a pagamentos de benefícios, caracterizados 
como "fringe benefits" ou "não-salário", feitos a servidores públicos - anteriormente 
diluídos nas respectivas áreas de atuação social21 - e registrá-las na área 
Benefícios a Servidores. 

Os aperfeiçoamentos introduzidos pela nova metodologia de mensuração dos 
gastos sociais federais consistem, primordialmente, numa abertura mais detalhada 
das ações desenvolvidas e na identificação, também detalhada, dos recursos para seu 
financiamento, mas permitem que a série atual dê seguimento às informações 
disponíveis em séries históricas existentes, desde que se façam as adaptações 
necessárias. Quanto ao levantamento de estados e municípios, a literatura que 
acompanha as tentativas pregressas de medição dos gastos dessas esferas de 
governo permite apenas verificar que o avanço da presente metodologia em relação às 
anteriores se relaciona com o critério de promover a estimativa do universo dos 
municípios respeitando as diferenças estaduais ou regionais. 

20 IPEA/DIPOS - Conta Social Consolidada 1980-1993. 
21 Por exemplo, as despesas com assistência médica e odontológica dos servidores públicos federais estavam antes inseridas na área 
de atuação Saúde, enquanto os pagamentos a inativos e pensionistas faziam parte da área Previdência. 
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Definiu-se como gasto social todo aquele voltado para a melhoria - a curto ou a 
longo prazo - das condições de vida da população em geral, envolvendo aqueles 
diretamente efetuados por cada esfera de governo bem como a transferência 
voluntária ou negociada de recursos a outros níveis (da União para Estados e 
Municípios, de Estados para a União ou para Municípios, dos Municípios para outros 
níveis) ou a instituições privadas, referentes a programas de trabalho, projetos e ações 
desenvolvidos nas áreas relacionadas adiante: 

• Educação e Cultura 

Formulação da política setorial e a manutenção, expansão e melhoria de 
escolas de diversos níveis de ensino22, museus, bibliotecas, estabelecimentos de 
educação física e desporto, de difusão cultural, programas de assistência ao estudante 
e de defesa e recuperação do patrimônio histórico e artístico. 

• Saúde 

Formulação e implementação da política para o setor, programas de controle 
de doenças transmissíveis, de vigilância sanitária, de atendimento à mãe e à criança, 
de produção e distribuição gratuita de remédios, de manutenção de hospitais de 
ensino e residência médica, de assistência médica ambulatorial e hospitalar23• Exclui, 
no governo federal, os gastos dos hospitais da estrutura dos ministérios militares, 
classificadas suas despesas como benefícios a servidores públicos da esfera federal. 

• Alimentação e Nutrição 

Ações e programas de suplementação alimentar a populações carentes, assim 
como os referentes à merenda escolar para alunos da rede oficial de ensino de 
Estados e Municípios e distribuição emergencial de alimentos. 

22 Aí inseridas as ínstituiçõesb militares nde ensino regular (médio e superior) abertas ao ingresso público, mas excluídas as escolas 
preparatórias voltadas somente para a formação de servidores civis ou militares. 

23 Seja esta efetuada diretamente por hospitais próprios da esfera de governo ou pela rede conveniada/ contratada por Estados e 
Municípios, com recursos do SUS - Sistema Unificado de Saúde. 

- 
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• Saneamento e Proteção ao Meio-Ambiente 

(' 

r: 

Implantação e melhoria de sistemas de abastecimento de água e de esgotos, 

defesa contra poluição, erosão, secas e inundações, além da proteção à fauna e à 
flora. Os programas de saneamento financiados com recursos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS fazem parte da soma de dispêndios nesta área. 

• Previdência 

Administração de órgãos e de programas de pagamentos de aposentadorias, 

pensões e outros benefícios previdenciários pagos pela previdência oficial ou 

universal. Os pagamentos de inativos e pensionistas dos extintos Territórios e 

Estados, bem como os proventos de inativos e pensionistas pagos a antigos 

servidores públicos ou seus beneficiários foram consolidados à parte e inseridos na 
área de benefícios a servidores. 

• Assistência Social 

Administração de órgãos e de programas voltados para a assistência à criança 
e ao adolescente, ao silvícola e à velhice, para a reabilitação profissional de 

acidentados no trabalho, para a reintegração social de dependentes de álcool ou de 

drogas, dos presos e de suas famílias. Exclui as ações voltadas para os servidores 

públicos federais, consolidadas estas em separado. 

• Emprego e Defesa do Trabalhador 

r- Atividades normativas e de ordenamento de empregos e salários, e de 

segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como os programas de capacitação 

de mão-de-obra e seguro desemprego, de geração de emprego e renda. Os 

dispêndios com auxílio-refeição/alimentação e vale-transporte pagos a servidores 

públicos mereceram tratamento diferenciado. 
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• Treinamento de Recursos Humanos 

Aperfeiçoamento e treinamento de pessoal diretamente envolvido nas 

atividades de objetivo social eleitas neste trabalho. Os treinamentos em outras áreas 

foram considerados como benefícios a servidores. 

• Organização Agrária 

Programas de ação que promovem o acesso de agricultores de baixa renda à 

propriedade rural e organizam o assentamento de projetos de colonização - oficiais ou 

privados - além das ações de apoio ao pequeno produtor rural. 

• Ciência e Tecnologia 

Apoio a pesquisas e levantamento de informações científicas e tecnológicas em 

atividades consideradas complementares à educação, ou ligadas à saúde e outras 
áreas sociais. 

• Habitação e Urbanismo 

Financiamento de habitações urbanas e rurais e transferências a outras esferas 

de governo para fins de planejamento urbano, incluindo os programas financiados com 

recursos do FGTS; exclui as despesas de construção e manutenção de residências 

destinadas ao uso de servidores públicos civis ou militares. 

·.., 
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• Benefícios a Servidores 

Destacados, em todas as unidades orçamentárias e independente da função de 
governo a que estejam associados, os programas/ subprogramas, projetos/atividades 
que representam pagamentos a servidores públicos da administração direta, 
autarquias e fundações24 e referentes a serviços médicos e hospitalares, assistência 
social geral, construção e manutenção de unidades habitacionais, benefícios 
previdenciários e treinamento de recursos humanos. 

r· 

Para a consolidação das três esferas, os gastos são apresentados sob duas 
óticas ou conceitos, um de origem dos recursos e outro pela responsabilidade de cada 
esfera na execução dos dispêndios. Pela ótica da origem dos recursos, identifica-se a 
esfera de governo que financia o dispêndio, pela identificação das transferências 
intergovernamentais no nível governamental que originou os recursos; pela de 
responsabilidade pelo gasto, são computados todos os dispêndios feitos por cada 
esfera, seja com seus recursos ou com transferências de numerário provenientes das 
demais. A comparação dos resultados conseguidos para cada nível de governo, sob 
os dois conceitos, dá a medida dos gastos financiados com recursos da própria esfera 
ou oriundos de outros níveis de governo. 

5 COMPARAÇÕES DO GASTO PÚBLICO SOCIAL COM AGREGADOS 
MACROECONÔMICOS 

r: 
r 
r 
r: 
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A comparação entre gasto público social e o gasto governamental total, ou com 
o Produto Interno Bruto, resulta em indicadores de mensuração do esforço feito pelo 
setor público na provisão de políticas sociais que são adotados pela maioria dos 
países. No caso do estudo do IPEA, foram adotados alguns conceitos ou critérios de 
comparação: 

Despesa Efetiva - diz respeito ao total da despesa orçamentária total constante do 
balanço orçamentário anual de cada esfera de governo menos as transferências 

24 Além dos relativos aos empregados das empresas públicas constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, e portanto do 
Balanço Geral da União, ou dos registros correspondentes nas esferas subnacionais de governo. 

r 
r 
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intragovernamentais, as quais caracterizam a movimentação de recursos entre a 

administração direta e indireta, a cada um desses níveis. 

Despesa Financeira - engloba os pagamentos de juros e encargos e da amortização 

da dívida pública interna e externa registrados nas três esferas de governo; no governo 

federal, compreende, ainda, os gastos do Banco Central do Brasil, único dos órgãos de 

intervenção financeira na economia que consta dos registros do Balanço Geral da 

União - BGU referentes à execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social25• Ê 

necessário enfatizar que não foram computadas todas as despesas do Banco Central, 

tendo sido abatidas aquelas referentes a pagamentos de inativos e pensionistas, que 

juntamente com outros pagamentos de "fringe benefits" daquela entidade, foram 

inseridos na área de atuação Benefícios a Servidores Públicos Federais. 

·-· 

Despesa Não-Financeira - igual à despesa efetiva menos a despesa financeira. 

Considerou-se que a comparação do gasto público social com este agregado resulta 

numa medida mais próxima da real disponibilidade de recursos governamentais para a 

consecução de políticas sociais e execução das demais funções do estado, tendo em 

vista a inevitabilidade dos governos fazerem face aos pagamentos de seu serviço da 

dívida. - Total de Gastos Diretos - igual ao total da despesa não-financeira menos as 

transferências intergovernamentais. Mede o gasto feito pelos níveis de governo no 

atendimento direto às necessidades da população. 

6 FONTES DO GASTO SOCIAL 

O Sistema de Acompanhamento Financeiro do Governo Federal - SIAFI, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários - 

SIDOR, da Secretaria de Orçamento Federal, constituem a base das informações 

coletadas para os gastos mensais da União, englobando os dispêndios realizados 

. ..,,,, - 
25 Os bancos oficiais federais, como Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Nordeste, 
Caixa Econômica Federal - embora atores importantes da política fiscal do governo - não estão incluídos nos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social ( que são a base do levantamento), apenas seus gastos de capital fazem parte do Orçamento de Investimentos. 
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r tanto pela administração direta como por autarquias e fundações26• As fontes 

relativas aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, importante 

fonte de financiamento a Estados e Municípios para programas habitacionais e de 

saneamento básico, são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo. 
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Foi possível associar as despesas por áreas de atuação social e seus 

respectivos subgrupos e, ao mesmo tempo, precisar, por subgrupo, os dispêndios com 

pessoal, outras despesas correntes, investimentos e outras despesas de capital, os 

benefícios e auxílios destinados a pessoas e/ou famílias, além das transferências 

negociadas ou voluntárias para níveis subnacionais de governo ou para instituições 

privadas. Para além de todas as vantagens que o nível de detalhamento obtido a partir 

da associação destas dimensões da despesa pode oferecer para o tratamento mais 

acurado dos gastos da União, do ponto de vista de uma consolidação dos gastos 

sociais realizados pelas três esferas de governo, tal detalharnento toma-se 

indispensável, na medida em que permite conhecer com maior precisão os montantes 

transferidos pelo governo federal a estados e municípios, por programa de trabalho, 

eliminando os riscos de dupla contagem. 

r 
r: 
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Para os governos estaduais e municipais existem duas grandes bases de 

informação disponíveis sobre finanças de estados e municípios. A primeira é a base de 

dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda que reúne 

informações sobre execução orçamentária da administração direta dos governos 

estaduais e municipais, extraídas dos respectivos balanços anuais e outros 

demonstrativos contábeis, e as toma disponíveis através de publicação ou do Sistema 

de Acompanhamento das Finanças de Estados e Municípios - SAFEM. 

r· 

r 
A Segunda fonte de informações é a base de dados do Departamento de 

Contas Nacionais (DECNA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

que promove o levantamento das contas dos governos estaduais e municipais para 

sua inserção nas contas nacionais. A pesquisa abrange todos os governos estaduais 
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26 Foram excluídos os gastos das sociedades de economia mista e mantidos os dispêndios com benefícios a servidores das empresas 
públicas mantidas integralmente com recursos do Tesouro e figurantes no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
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e os dos municípios das capitais e de outros municípios pertencentes a regiões 
metropolitanas, num total de 173 municípios em 1994 e 177 em 1995 e 1996. 

Numa parceria estabelecida entre o IPEA e o IBGE em agosto de 1997, esta 
última instituição processa os dados básicos de acordo com as agregações de área de 
atuação e seus subgrupos adotada pelo IPEA. A utilização desta base de dados para a 
consolidação dos gastos sociais de governos estaduais e municipais por área de 
atuação constitui um grande passo no sentido de unificar conceitos e aumentar a 
cobertura do levantamento. No entanto, a base ora disponível necessita de 
aperfeiçoamentos sobretudo no sentido de ampliar a amostra atual dos governos 
locais para incorporar, em cada unidade da federação, alguns municípios de 
importância relativa nas suas respectivas microrregiões, não só em decorrência de sua 
população como da magnitude de suas receitas e despesas. 

7 DEFLATORES 

O deflator mais adequado a uma série de gasto social seria aquele índice que 
demonstrasse o comportamento de preços do conjunto dos bens e serviços ofertados 
gratuitamente pelo setor público, ou então para os bens por este consumidos. Na falta 
de tais indicadores, o deflator implícito do PIB e índices de preços ao consumidor (IPC) 
são os mais utilizados, principalmente pela disponibilidade de séries confiáveis e de 
longa duração. 

Estes indicadores, entretanto, têm limitações. Os índices de preço ao 
consumidor, por exemplo, representam uma cesta de bens e serviços de consumo 
privado27, muito diferente do consumo do setor público. Além disso, não permitem 
medir os impactos do lado do beneficiário, porque os bens e serviços prestados pelo 
setor público não configuram uma transação econômica. 

O presente trabalho emprega, para o Governo Federal apenas, o índice geral 
de preços - disponibilidade interna (IGP/DI) da Fundação Getúlio Vargas, aplicado mês 
a mês. 

n Cujas ponderações fixas não permitem medir as variações dos preços relativos dos bens. 


