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RESUMO: A pobreza tem sido um tema muito estudado por várias áreas do conhecimento, 
tais como sociologia, economia, geografia entre outras ciências, e dessa forma apresenta 
muitas definições. No entanto, de uma maneira simples e que não abre margem para dúvidas, 
pode-se entender a pobreza como a carência ou a privação de meios essenciais que garantam a 
sobrevivência de um indivíduo. Além de sua definição, muitas tentativas de quantificação da 
pobreza têm sido desenvolvidas pela humanidade, mas o método de mensuração conhecido 
como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido pelo economista Mahbub ul Haq 
com a contribuição dos estudos de Amartya Sen sobre bem-estar social, tem se mostrado 
significativamente competente para determinação de áreas que apresentam escassez de 
recursos e requerem alternativas para mitigação da pobreza. Devido a sua demasiada 
competência em determinar bolsões de pobreza, o IDH tem sido amplamente adotado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e pelos governos de seus países membros. O IDH tem 
se mostrado demasiadamente competente para determinação de áreas carentes devido à 
utilização de indicadores diretamente relacionados com as realidades vividas e atividades 
básicas  desempenhadas pelas populações, tais como a renda medida pelo poder de compra, a 
longevidade de uma população expressa pela sua esperança ou expectativa de vida ao nascer e 
o grau educacional avaliado pela taxa de alfabetização de adultos e pela taxa combinada de 
matrícula nos três níveis de ensino, proporcionando assim fundamentos para implantação de 
políticas que visem o bem estar e desenvolvimento das populações. Desta forma o IDH vem 
se mostrando tecnicamente útil, na quantificação e identificação de bolsões de pobreza em 
torno de áreas, regiões e países e por esse motivo, vários governos o vêm aplicando 
sistematicamente para tais fins – inclusive no Brasil. Destacamos que o Brasil é um dos países 
que mais cresceu em posições no Ranking Internacional e, atualmente, entrou no seleto grupo 
de países com elevado desenvolvimento humano apresentando um índice de 0,8 numa escala 
que varia de 0 à 1 e de acordo com a tendência apresentada pelo modelo alcançará por volta 
de 2032 o desenvolvimento máximo ou seja, o índice 1. Cabe ressaltar que o modelo não leva 
em consideração catástrofes naturais ou crises econômicas que comprometeriam 
significativamente o desenvolvimento pleno da população brasileira, mas fornece subsídios 
para implantação de políticas sociais destinadas a mitigar ou até mesmo excluir da realidade 
brasileira a pobreza que atualmente compromete o desenvolvimento de milhões de pessoas. 
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi de desenvolver um modelo simples, de concepção 
estatístico-matemática e desenvolvimento empírico, para simular a tendência e as expectativas 
para os próximos anos do IDH do Brasil. A modelagem estatística apresentou elevada 
correlação entre as variáveis com R2 de 0,99, e para validação do modelo foi utilizado Índice 
de Concordância (d) proposto por Willmontt (1981). No processo de validação, o modelo 
IDHcalc foi altamente significativo, pois representou, com elevada precisão e exatidão os 
valores reais e a tendência do IDH brasileiro com Índice de Concordância (d) igual a 1,00. 
Contudo, o modelo é uma função de crescimento contínuo que apresenta restrições 
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operacionais, pois as simulações tendem ao infinito (∞). Ou seja, o modelo produzirá valores 
de IDH acima do valor máximo – uma magnitude não realista – onde o máximo valor 
esperado é 1,0. Para corrigir o problema e fazer com que o IDHcalc estime corretamente os 
valores máximo foi adotado a solução, em forma artifício matemático, através da equação 
proposta por Blackman (1919). Com isto, força-se que as estimativas máximas do IDH sejam 
sempre 1,0.  Por fim, ressalta-se que o caráter empírico do modelo confere apenas a tendência 
e, ou, a evolução observada da serie de IDH registrada pelo PNUD, podendo assim, ser 
aplicado sistematicamente às condições socioeconômicas brasileiras. Contudo, não podemos 
assegurar, com base na simples simulação do modelo, informações ou elementos da gestão 
pública ou da economia que garantam a solidez dos padrões para o desenvolvimento social e 
na qualidade de vida futura da população brasileira. Infelizmente, o caráter empírico, não 
confere tais habilidades ao modelo. A confiança no modelo será garantida pelas iniciativas do 
atual e futuro governo. Na verdade, a fidedignidade simulada é o reflexo da tendência 
observada no IDH que foi altamente influenciado por ações dos governos desses últimos 30 
anos. 
 
8-Movilidad de la población e identidad cultural 
 
Palavras chave: Desenvolvimento Humano; Brasil; Validação; Modelagem Social. 
 
 
INTRODUÇÃO: 

 
A pobreza é um problema sério, degradante e tema, exaustivamente, debatido pela 

humanidade. Num contexto didático, Lavinas (2003) aponta que a pobreza pode ser vista 
como a carência ou a privação de meios essenciais que garantam a sobrevivência de um 
indivíduo. Nesse caso, o indivíduo pobre é aquele que tem sua condição humana ameaçada 
pela insatisfação de suas necessidades básicas ou pela incapacidade de buscar meios que 
garantam sua satisfação. Contudo, numa abordagem social, Carneiro (2005) propôs para um 
quadro de pobreza seria a privação de capacidades e classifica como pobres aqueles 
indivíduos que carecem de recursos básicos para operarem no meio social, que necessitam de 
oportunidades para alcançar níveis minimamente aceitáveis de realizações – o que pode 
independer da renda dos indivíduos.  

Várias áreas do conhecimento buscam o entendimento das condições da população 
diante a pobreza e apontam soluções para o problema por meio de investimentos em medidas 
que geram desenvolvimento. De fato, o desenvolvimento e a pobreza trilham no mesmo 
caminho – porém em sentidos opostos. De acordo com Rist (1997), o desenvolvimento pode 
ser caracterizado por um conjunto de práticas econômicas, sociais e políticas em benefício da 
sociedade. De acordo com Sen (2000) o desenvolvimento deve ser visto como um processo de 
expansão das liberdades reais em que as pessoas possam desfrutar. Contrastando com visões 
mais restritas, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do PIB, aumento 
da renda per capita, industrialização, avanço tecnológico ou modernização. Essas cinco 
façanhas são obviamente importantíssimas como um meio de expandir as liberdades. Mas as 
liberdades são essencialmente determinadas por saúde, educação e direitos civis. Deste modo, 
o desenvolvimento tem compromissos morais e éticos com as possibilidades de liberdade. 

O Relatório sobre Desenvolvimento Mundial, em 2007, Intitulado Agricultura para o 
Desenvolvimento, adverte que a meta internacional para redução da pobreza extrema e a 
fome pela metade até 2015 é quase impossível de ser alcançada (BANCO MUNDIAL, 2008). 
Contudo, serão necessários investimentos maciços e intensificar ações nos setores agrícola e 
rural. Pois, “a pobreza rural é responsável, extraordinariamente, por 82% da pobreza total nos 
países em desenvolvimento”, afirmou Robert Zoellick – Presidente do Banco Mundial. De 
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fato, em regiões de população mais pobres, iniciativas voltadas em aumentar o PIB do setor 
agropecuário são cerca de quatro vezes mais eficaz na redução da pobreza do que o aumento 
do PIB proveniente de outros setores. Entretanto, em 2008, após um realinhamento de 
estimativas, o Banco Mundial aponta que a situação é mais grave do que imaginavas, pois, o 
número de miseráveis em países em desenvolvimento chegou à ordem de 1,4 bilhões de 
indivíduos vivendo com menos de US$ 1.25/dia. Segundo a margem antiga, eram 985 
milhões de pessoas vivendo na pobreza. A situação mais crítica é na África subsaariana onde 
o consumo de um pobre é, em média, de US$ 0.70/dia. Entre 1981 e 2005, o número de 
pobres na região quase dobrou no período, indo de 200 milhões de pessoas para 380 milhões. 
Se a tendência persistir, alerta o banco, a região terá pelo menos um terço dos pobres do 
planeta até 2015. 

Os últimos registros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
PNUD (2008), também enfatiza que a situação da pobreza se agravou e a expectativa será 
ainda mais preocupante devido à condição alimentar da população que vem se tornando cada 
vez mais delicada e o foco atual residem nos cenários de mudanças climáticas globais, 
tornando-se assim mais um fator que acelerará da situação de pobreza mundial, em função das 
alterações no regime pluviométrico, na temperatura e na disponibilidade de água, 
comprometendo a agricultura e, consequentemente, o abastecimento de alimentos para a 
população. As mudanças climáticas forçarão a elevação dos preços dos alimentos e, nem 
mesmo, os indivíduos com melhores condições de renda estarão livres dos castigos impostos 
por tais alterações, pois a degradação em virtude dos choques climáticos destruirá com 
extrema voracidade as capacidades humanas de estabelecimento e desenvolvimento – 
tendência atualmente observada em diversos países, inclusive, nos desenvolvidos. Desta 
forma, transferimos para agricultura e aos recursos hídricos o maior desafio deste século, ou 
seja, alimentar e matar a sede de uma população mundial que hoje é já superior a seis bilhões 
de pessoas.  

O Brasil experimenta um quadro de pobreza crônica desde o descobrimento. Villa 
(2000), por exemplo, cita que a população do nordeste brasileiro vem vivendo um quadro 
preocupante de pobreza devido secas, analfabetismo e desenvolvimento inerte. Devido, por 
exemplo, impactos das secas mais de três milhões de nordestinos, principalmente, crianças 
morreram em decorrência de direta da fome, sede e doenças. Dados da Fundação Getúlio 
Vargas, em 2002, apontava que o Brasil tinha 50 milhões abaixo da linha de pobreza.  

Deste modo, quantificar estimativas do quadro de pobreza e desenvolvimento num 
país não é tarefa simples e, às vezes, pode ser injusta por falta de indexadores confiáveis e 
representativos da real situação socioeconômica da população. Todavia, uma iniciativa 
relevante vem sendo adotada e proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) que 
realiza um mapeamento da pobreza mundial por meio do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), e vem se mostrando tecnicamente útil na quantificação e identificação de bolsões de 
pobreza e desenvolvimento em torno de áreas, regiões e países. Sen (1997) ressalta que o 
caráter pluralista do IDH é essencial para definir políticas públicas que minimizem a pobreza 
e as desigualdades, reunido razões suficientes para justificar sua ampla aceitação.  

Assim, o objetivo deste trabalho é propor um modelo matemático, simples e empírico, 
que simule baseado nas medidas do PNUD o avanço e expectativas, nos próximos anos, do 
índice de desenvolvimento humano (IDH) no Brasil.  

 
 
O INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 

 
Ao longo dos anos, pesquisadores buscam meios de avaliar o desenvolvimento de 

países e nações. A partir de 1950, baseando-se nessa necessidade e com apoio de agências 
internacionais, como o Banco Mundial, surgiu o Produto Interno Bruto (PIB) per capita que 



 

4 

representa a relação entre soma de todos os bens e serviços produzidos por país ou região e a 
população residente numa determinada região. Contudo, basear a satisfação humana em 
medidas como PIB não retrata a situação real do desenvolvimento num país, isto porque é 
fundamental o entendimento de como se dá a distribuição desses recursos e como a população 
tem acesso aos investimentos. Ou seja, é imprescindível incluir a população nos debates sobre 
a prática de se avaliar o bem-estar de um país (TORRES et al 2003). Bagolin (2004) destaca 
que o paradigma do Desenvolvimento Humano surgiu como tentativa de colocar as pessoas 
novamente ao cerne das discussões e ações em áreas socioeconômicas e políticas, ampliando 
suas escolhas e dando maior importância aos indivíduos como promotores e beneficiários do 
desenvolvimento econômico. Na opinião de Sen (1999), o principal objetivo do referido tema 
seria direcionado para o aumento as opções de escolha das pessoas na construção de mundo 
mais justo e digno.  

Assim, o PNUD, com a finalidade de mensurar os mais variados aspectos do 
desenvolvimento humano das nações, vem divulgando desde 1990, para os países membro da 
ONU, os Relatórios de Desenvolvimento Humano (“Human Development Report”) 
retratam as situações sociais e econômicas de vários países com base nos resultados do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH).  

O IDH, de forma sintética, tem como objetivo representar o nível de desenvolvimento 
e bem estar da população de um país, nação ou região, além de permitir a realização de 
comparações entre estes. Sen (1997) enfatiza que este índice é uma medida simples, didática e 
prática. E, oferece uma visão multidimensional do desenvolvimento humano e, com isso, tira 
de foco o aspecto econômico como único meio de se avaliar a qualidade de vida de uma 
população. Guimarães e Januzzi (2005), a interação de fatores econômicos, longevidade e 
grau de maturidade educacional da população tornam o IDH à medida mais adequada de 
contabilizar o desenvolvimento humano de região. Diferente dos índices de “Gini e Thiel” que 
apresentam conceitos puramente econômicos ou sociais.  

 Contudo, por se tratar de médias e comparações, o IDH não está livre de críticas e, às 
vezes, pode ofuscar ou até mesmo encobrir diferenças presentes no conjunto da população, 
caracterizado, principalmente, por falta de dados representativos, que impossibilita 
freqüentemente o alcance de estimativas confiáveis e passíveis de comparação (ROMÃO, 
1993). Rahman (1988) concorda que o IDH possui uma forma muito abrangente, pois, baseia-
se em considerações eventuais e descartas outras influências e pontos determinantes da 
qualidade de vida. Contudo, Comim (2007) aponta os desafios no desenvolvimento de um 
país deve compreender transformações profundas nas estruturas de suas instituições, tais 
como, leis, políticas públicas e grau de coesão social, uma vez que são fatores essências na 
estimativa do IDH. De fato, o IDH responde algumas questões relacionadas ao 
desenvolvimento de um país e, por esse motivo, não deve ser entendido como fonte de 
respostas para todos os pontos levantados quando se estuda o desenvolvimento humano. O 
autor nota que o IDH é um instigante convite à reflexão sobre o desenvolvimento de uma 
nação, pois, abrange com demasiada competência outros importantes fatores que não possuem 
apenas o viés econômico, como a educação e a longevidade.  

No cálculo do IDH é necessário adir três indicadores como à renda medida pelo poder 
de compra; a longevidade de uma população expressa pela sua esperança ou expectativa de 
vida ao nascer e o grau educacional avaliado pela taxa de alfabetização de adultos e pela taxa 
combinada de matrícula nos três níveis de ensino, possibilitando um posicionamento dos 
países num contexto mais vasto do desenvolvimento humano e, dessa forma, permitindo uma 
análise eficaz das nações em seus vários aspectos, proporcionando subsídios para o 
estabelecimento de objetivos e prioridades (PEDROSO, 2003; BATELLA, 2006). O IDH 
varia do zero (0), ou seja, nenhum desenvolvimento humano, até um (1) com máximo 
desenvolvimento humano. Países com IDH até 0.499 são classificados com baixo 
desenvolvimento humano; os países com índice entre 0.500 e 0.799 são considerados de 
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médio desenvolvimento humano; países com IDH maior ou igual a 0.800 têm elevado 
desenvolvimento humano.  

O Brasil, nestes últimos anos, foi um dos países que mais galgou posições na 
classificação do IDH. Foram 11 pontos de ranking ao longo de mais 30 anos, levando o país à 
70ª posição. E no topo estão os países nórdicos como Finlândia e Noruega. O Brasil, pela 
primeira vez, superou um IDH de 0.800 em 2005 e na atualmente o IDH é igual 0.807, ver 
valores sublinhados – Figura (1). 

 
Figura (1). Índices de desenvolvimento humano no Brasil, PNUD (2008). 

 
VALIDAÇÃO E PERFORMANCE DE MODELOS 
 

O procedimento de validação objetiva certificar se a transformação entrada-saída 
(input-output) realizada por modelos tem qualidade para representar à mesma ocorrência 
procedida no sistema real. Silva (2002) conceitua a validação como sendo uma coletânea de 
ações empregada para analisar se um modelo ou protótipo representa com fidedignidade o 
sistema em estudo. Assim, validação assume foco determinante na concepção de modelos, 
pois, confirma a aplicabilidade e credencia metodologias. 

Entretanto, exige-se do modelador um aprofundamento nos critérios para esclarecer e 
discriminar fontes de possíveis erros. O primeiro passo para amenizar ou descartar a 
possibilidade de erros sistemáticos e não-sistemáticos seria o entendimento de um resultado 
qualitativamente “preciso ou exato”. O conceito de exatidão ainda é pouco apreciado em 
estudos de modelagens ambiental e social. Deste modo, entende-se por “precisão” o grau de 
dispersão de um conjunto de medidas de uma mesma grandeza: quanto maior a dispersão, 
menor será a precisão, ou seja, maior será a incerteza dos valores. Todavia, o valor 
verdadeiro da grandeza de interesse poderá, ou não, estar incluído nesse conjunto de 
resultados, ou seja, mesmo havendo uma grande precisão na medição, o resultado poderá ser 
bastante diferente do valor verdadeiro (real). Nesse contexto, surgiu à necessidade do 
aprofundamento do conceito “exatidão” que deve ser entendida como o grau de aproximação 
entre a medição experimental ou simulação e o valor real.  

Em estatística, o coeficiente de correlação de Pearson (r) descreve a relação entre a 
colinearidade das variáveis observadas (Ox), independente, e a predita (Py), dependente. O 
coeficiente de correlação de Pearson (r) pode ser representado pelo seu quadrado que é 
denominado de coeficiente de determinação (r2) sendo, freqüentemente, considerado a melhor 
medida ou referência de uma simulação. O (r2) descreve a proporção total da variância 
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explicada pelo modelo – indicando o grau de correlação entre as variáveis independente (x) e 
dependente (y). Numericamente, o (r) e o (r2) estão relacionados pelos desvios ou dispersão 
das medidas – ou seja, em função dos erros aleatórios inerentes a coleta ou geração de dados e 
afetando diretamente a precisão dos registros produzidos em simulações.  

Na prática, muitos pesquisadores adotam como validação um conjunto de análises 
através de gráficos, coeficientes (r) e (r2) e testes de significância. Freedman et al. (2007) 
afirmam que significância estatística é um conceito que deve ser visto com um grau de 
ceticismo. E, Willmontt (1981 e 1982) não concorda com tais habilidades. Na visão de 
Wilmontt alguns destes critérios podem gerar interpretações evasivas nas simulações. Ou seja, 
um modelo qualquer com alto (r2) – pela baixa dispersão – e coeficientes significativos pode 
não simular os valores reais com a exatidão esperada. Neste caso, em validações, seria 
vantajoso o emprego de mais um elemento referencia e que estivesse relacionado diretamente 
com o conceito de exatidão ou grau de concordância. Assim, Willmontt (1981) propôs o 
índice de concordância (d). Em termos práticos este índice mede as distâncias da nuvem de 
dispersão de dados correlacionados em torno da reta 1:1 (linha que expressaria a correlação 
perfeita entre duas variáveis). De fato, o índice de concordância não é uma medida de 
correlação ou associação, contudo uma razão do grau de exatidão onde as simulações estão 
cometendo algum erro. O (d), equação (9), varia entre “0 e 1”, onde valores próximos a “1” 
indicam a perfeita concordância entre os valores observados e os valores simulados, “0” 
quando a variedade esta completamente discordante.  

Assim, na avaliação da performance do modelo e IDH/Brasil e na constatação de 
possíveis fontes de erros seguiremos as recomendações propostas por Willmontt (1981), ou 
seja: [I] Estimar os parâmetros “a e b” de ajustes, pelo procedimento dos mínimos quadrados 
– regressão linear simples – para auxiliar na decomposição dos erros sistemáticos e não-
sistemáticos (Jones, 1979; Mark e Peucker, 1978; Shuler, 2007) – Equações (1) e (2); [II] 
Estimar MBE (viés) e o erro absoluto (MAE), equações (3) e (4);  

[3] Em validação os erros sistemáticos e não sistemáticos devem ser totalmente 
descriminados. Willmontt (1981) cita que entre medidas e simulações os erros aleatórios 
diminuem a “precisão” e os erros sistemáticos diminuem a “exatidão”. Os erros produzidos 
em simulações estão inseridos no erro do quadrado médio (MSE) ou na raiz quadrada – erro 
da raiz do quadrado médio (RMSE). É conveniente estimar o RMSE quando os valores 
observados (Oi) e simulados (Pi) apresentar o mesmo valor escalar. De fato, o RMSE é 
determinante, pois, informa a dimensão do erro produzido pelo modelo e, além disso, 
devemos considerá-lo como um critério refinado na avaliação de performance. Os 
componentes referente aos erros sistemáticos (MSEs) e não-sistemáticos (MSEu) e as raízes 
do quadrado médio (RMSEs e o RMSEu), equações (9) e (10); 
 
[6] Estimar o grau de concordância, através conceito de exatidão, proposto Willmontt (1981 e 

1982), aplicando o Índice de concordância (d) – equação (11); 
 
[7] O teste t-student de acordo Stones (1983), equação (12);  
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[Se MBE ≥ 0 = t ou MBE < 0 = -t] 

P: Predição e, O: Observado. Coeficientes “a” e “b” de ajustes [equações (1) e (2)] – equação 
linear; MBE/Viés (Mean Bias Error) – equação (3); MAE (Mean Absolute Error) – equação 
(4); MSE (Mean Square Error) – equação (5); RMSE (Root Mean Square Error) – equação 
(6); o índice de concordância “d” de Willmontt (1981) – equação (7); Erro relativo, %; e t-
Student calculado – equação (9). 
 
 
A SIMULAÇÃO DO IDH BRASIL 
 

Destaca-se a Figura (1) a série oficial dos IDH do Brasil estimada pelo PNUD entre 
1975 e 2007. O modelo de tendência do IDH brasileiro foi estruturado a partir de 
comparações entre algumas concepções matemáticas. Contudo, a decisão foi por concepção 
simples e de fácil aplicação em sistemas de modelagens ou outras associações numéricas 
como em sistema de informação geográfica (SIG), Banco de Dados (BD) e linguagens de 
programação. A equação (11) foi o modelo que melhor se adequou ao ajuste entre os anos e 
os valores observados do índice de desenvolvimento humano (IDH) do Brasil. 

x
bay +=−1                                                      Eq.(10) 

A variável independente (x) expressa o tempo, em anos, e a variável dependente (y) o IDH 
brasileiro. Com os devidos ajustes os parâmetros “a e b” do modelo foram calibrados com 
valores a = -17,38 e b = 37.361, respectivamente. Assim, reescrevemos a equação (11) para o 
modelo IDHcalç da equação (12). 

13736138,17
−







 +−=

Ano
IDHcalc                                      Eq.(11) 

O tempo, em anos ou outro período, é um bom indicativo para quantificar 
desenvolvimento, em especial, socioeconômico. Já que, na sua essência, o desenvolvimento 
mais é um processo que agrega e contagia uma sociedade de valores. Em sociedades o 
desenvolvimento de países e nações representa um processo dinâmico e raramente retroage 
com o passar dos anos. Na contrapartida, os retrocessos sociais são freqüentemente 
observados em calamidades, guerras ou outras mazelas, por exemplo, no Paraguai de 
Francisco Solano (1864) e atualmente o Iraque. Deste modo, é prudente aplicar tais 
comparações em países de desenvolvimento consolidado. 

No Brasil, as taxas da tendência do IDH foram positivas de 1975 até 2005. Permitido 
assim, estruturar com solidez um modelo para o IDH. Os resultados apontam que o modelo 
simula os registros reais com altíssima qualidade. O n da amostra (n = 11), apesar de baixo, 
pode ser considerado representativo, em função do período, ou seja, 32 anos. De fato, o 
levantamento de dados para embasar o IDH é oriundo de ações complexas, onerosas e difícil 
organização – devido à importância estratégica das informações para os governos. Contudo, o 
PNUD tem untado esforços em divulgar o mapa mundial da pobreza e desenvolvimento das 
nações através do IDH, pelo menos a cada dois anos, último em 2005.  

O Quadros (2) e Figura (3) demonstram que o modelo IDHcalc como excelentes 
simulador das medidas do IDH brasileiro pelo PNUD. O coeficiente de determinação (r2), 
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índice de concordância (d) e índice de confiança (IC) foram de 0.99; 1,0 e 0.99, 
respectivamente. Enfatizando os resultados, o Quadro 2, ainda mostra que o modelo IDHcalc 
não produziu erros sistemáticos (MSE = 0.00) e o que nos permite descartar a possibilidade de 
erros grosseiros.  

Schuler (2007) mostrou um critério simples, ou seja, o coeficiente linear “a” deve ser 
associado aos erros sistemáticos aditivos e os erros proporcionais devem ser determinados 
pelo coeficiente angular b. Para fins práticos, podemos estabelecer que: (a) se a < 0 ± 0.04 não 
existe erro aditivo e (b) se b < 1 ± 0.04 não existe erro proporcional. Os valores de “a” e 
“b” com valores 0.99 e 0.01 confirmam ausência total de erros sistêmicos. Contudo a razão 
entre os erros [Quadro (2) item (18)] reforça que quase 100% dos erros produzidos pelo 
modelo possivelmente será de fontes não sistemática (u), ou seja, erros de difícil verificação e 
controle por parte do modelador. A simulação foi altamente significativa, ao nível de 
significância de 1 e 5%, tanto com o teste t-student (tcalculado < ttabelado). 
 
QUADRO (2): Resumo estatístico da validação do modelo de estimativa do IDH brasileiro. 
Ōx 
(1) 

Px 
(2) 

sx 
(3) 

sy 
(4) 

“a” 
(5) 

“b” 
 (6) 

“r” 
(7) 

“r2” 

(8) 
“d” 
(9) 

N 
(10) 

0.73 0.73 0.05 0.05 0.99 0.01 1,00 0.99 1,00 11 
MAE 
(11) 

MBE 
(12) 

MSE 
(13) 

RMSE 
(14) 

RMSEs 
(15) 

RMSEu 
(16) 

MSEs/MSE
(17) 

MSEu/MSE 
(18) 

ER 
(19)

tcalc 
(20)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0% 0.05**

(1), (2), (3) e (4) médias e desvios padrão (observado e predito); (5) e (6) coeficientes de 
angulares da regressão linear; (7) e (8) coeficientes correlação e determinação de Pearson; (9) 
índice de concordância; (10) N: número da amostra; (11) Mean Absolute Error; (12) Mean 
Bias Error; (13) Mean Standart Error (Viés); (14); Root Mean Standart Error; (15) Root 
Mean Standart Error [systematic]; (16) Root Mean Standart error [unsystematic]; (17) e (18) 
Rate Mean Standart Error [systematic and unsystematic]; (19) Erro relativo, %; (20) t. 
 

A figura (3) representa o comportamento do modelo – inclusive com tendência 
extrapolada para o futuro – até 2100. A equação (12) é um modelo de estrutura simples, 
empírica, porém não linear, pois, apresenta uma suave curvatura que favorece a antecipação 
do máximo valor de IDH, a expectativa da chegada deste ponto no IDH será por volta de 2032 
– tendência se tivéssemos adotado um modelo linear simples [f(x)=ax+b].  

Contudo, o modelo é uma função de crescimento contínuo que apresenta restrições 
operacionais, pois as simulações tendem ao infinito (∞). Ou seja, o modelo produzirá valores 
de IDH acima do valor máximo – uma magnitude não realista – onde o máximo valor 
esperado é 1,0. Para corrigir o problema e fazer com que o IDHcalc estime corretamente os 
valores máximo adotamos a solução, em forma artifício matemático, através da equação (15) 
proposta por Blackman (1919). Com isto, força-se que as estimativas máximas do IDH sejam 
sempre 1,0. Este arranjo será útil na aplicação do modelo em programas computacionais e 
espacialização via sistema de informação. 

 
)1,()( ymínimoxf =                                                                  Eq.(12) 

  
Assim, reescrevemos a equação (14) para o modelo (16). A Figura (4) representa expectativas 
e a dinâmica da evolução do IDH para o Brasil até 2100. 

 


















 +−=

−

)0,1(;3736138,17
1

Ano
mínimoIDHcalc

                                         Eq.(13) 
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Naturalmente, podemos associar tal curvatura aos reflexos, conjunturas e quadros 
socioeconômicos positivos em que o Brasil vem passando e ainda vivenciara. São notáveis os 
investimentos e ações sociais nos últimos 15 anos – A ponto de ser o país que, nos últimos 
anos, apresentou uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Recentemente, a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) sinalizam 
com indicadores para desaceleração da pobreza no país. Os Governos, nas diferentes esferas, 
vêm produzindo ações que impacta positivamente na evolução do IDH. De fato, todos os 
setores produtivos no Brasil apresentam números crescentes: agricultura, economia, educação, 
consumo, saúde, indústria, habitação, empregos e outros. O momento atual não é de transição 
e o Brasil, certamente, é um dos países em manterá um desenvolvimento em sólidas taxas nos 
próximos anos. 

 

 
Figura (3): Gráfico Índice de desenvolvimento humano 
do Brasil de 1975-2005. Evolução até 2100 pela 
equação (13). 

 
Figura (4): Validação através de regressão linear entre os IDH’s - 
Observado (Ox) e estimado (Py). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os registros medidos pelo PNUD produzem uma significativa expressão de confiança 
e revela a marcha do crescimento contínuo do desenvolvimento do Brasil. O pais tem 
apresentado um crescimento econômico acelerado e sustentável desde a implantação do plano 
Real. A expectativa é um avanço substancial em todos os setores. Contundo, não podemos 
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assegurar, com base na simples simulação do modelo (16), informações ou elementos da 
gestão publica ou da economia que forneçam com respaldo, pertinência ou até mesmo solidez 
padrões para o desenvolvimento social e na qualidade de vida futura da população brasileira. 
Infelizmente, o caráter empírico, não confere tais habilidades ao modelo. Desse modo, não 
podemos expressar momentos, decisões de governos, reflexos, impactos de alterações 
extremas do clima e no meio ambiente, guerras, corrupções, embargos econômicos e outras 
condições consideradas caóticos na economia de um país. 

A confiança no modelo será garantida pelas iniciativas do atual e futuro governo. Na 
verdade, a fidedignidade simulada é o reflexo da tendência observada no IDH que foi 
altamente influenciado por ações dos governos desses últimos 30 anos. O que determina a 
marcha do IDH no Brasil, ou de qualquer outro país, são as ações voltadas em educação, 
saúde e geração de emprego, principalmente, nas classes carentes. De fato, a estratégia 
utilizada pelos países que subiram ou apresentam elevada posição no ranking do IDH, foi 
investir em saúde e educação, dois fatores determinantes para o desenvolvimento humano, 
enquanto que, o crescimento econômico, surgiu como reflexo das ações de qualidade de vida 
da população. COMIM (2007) observa que nestes pontos que os governos brasileiros vêm 
pecando, pois, ao longo dos anos, privilegia apenas o crescimento econômico, deixando em 
segundo plano outro dois pilares do desenvolvimento: a saúde e a educação, áreas estas que 
receberam a maior atenção no caso dos países que possuem IDH mais elevado. A retórica é 
quase exclusiva ao crescimento econômico, como se este fosse independente das bases sociais 
sobre as quais as economias estão estabelecidas. 

Contudo, à medida que uma economia torna-se mais rica, sua taxa de crescimento 
torna-se menor. Este fenômeno é observado no Brasil, Figura (1), aonde o ritmo de 
crescimento do IDH vem diminuindo nos anos posteriores a 2000. O ganhador do prêmio 
Nobel de Economia, em 1987, Dr. Robert Solow concluiu em seu artigo, intitulado “A 
Contribution to the Theory of Economic Growth”, de 1956, afirmando que o investimento não 
pode ser uma fonte de crescimento no longo prazo, o argumento é que no longo prazo as 
únicas fontes de crescimento possível são as mudanças tecnológica e cultural (EASTERLY, 
2004). Ou seja, objetivamente, investimentos diretos na qualidade de vida da população, 
principalmente, em saúde, educação e capacitação.  

Vários indicadores, iniciativas e tendências convergem para uma solidez no 
crescimento socioeconômico do Brasil – o que garante a curvatura observada. A curva é fato a 
incerteza é grau de inflexão, pois, pode acelerar ou antecipar os limites máximos do 
desenvolvimento. Os Grandes impactos são: (1) Na esfera de políticas públicas, destacam-se o 
combate à corrupção e (2) os investimentos sociais que promovem a distribuição de recursos 
entre famílias de baixa renda, como exemplo: o programa bolsa família que tem como diretriz 
inibir a evasão, desistência e repetência de menores (crianças e adolescentes) no ensino 
fundamental e vem gera renda em regiões problemáticas como no Norte e Nordeste – áreas no 
com os municípios de menores IDH no Brasil (Pesquisas do Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas – IBASE, em 2008, retratam que mais 90% dos beneficiários do 
“Programa Bolsa Família” afirmam despender seus recursos para atender suas necessidades: 
alimentares, vestuário, remédios ou matéria didático). O governo atual vem intensificando, 
numa nova frente, em ações que impactarão positivamente nas medidas futuras do IDH, por 
exemplo, a nova plataforma do “Programa de Aceleração do Crescimento – PAC” que levará 
cidadania à população residente em áreas de risco (favelas, lixões, estradas e etc.). 
Investimentos em programas de capacitação da população, principalmente, jovens e adultos, 
como a expansão do ensino de nível superior para o interior (Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais – REUNI). Sem esquecer todos os programas maciços 
em saneamento, farmácia popular e de vacinação da população e animais que visam, de 
acordo com Burlandy e Magalhães (2008), melhorar as condições da saúde pública. 

O PIB é um indicativo substancial para avaliar crescimentos nos diversos setores 
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sócio-econômicos de uma Nação. No Brasil, de acordo com registros CEPEA/ESALq, por 
exemplo, o agronegócio vem respondendo por cerca de 30% do PIB e, atualmente, gera 
divisas globais superiores a R$ 640 bilhões. O agronegócio é responsável por 42% das 
exportações totais e 37% dos empregos. Com este enfoque, o Governo considera o 
agronegócio como um dos pilares da economia ao responder por “um” em cada “três” reais 
gerados no Brasil. No futuro os cenários ainda serão mais otimistas – De acordo com 
CAMARGOS (2003), enfoque na revista Forbes/Brasil – de em agosto 2003 – destacou um 
relatório de estimativas produzido pelo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
exclusivamente referente ao agronegócio brasileiro. Na pesquisa, o USDA aponta que o 
Brasil poderá aumentar sua área de cultivo, nos próximos 50 anos, em nada menos que 170 
milhões de hectares, ou seja, praticamente o mesmo espaço ocupado atualmente pelas 
plantações norte-americanas. No relatório, as previsões em apontam que em 2028 o 
agribusiness vai produzir valores da ordem de 40 trilhões de dólares (o que será mais de 60% 
do PIB nacional). Com estas estimativas o Brasil poderá ultrapassar a produção agrícola dos 
Estados Unidos. O relatório ainda traz previsão que em 2028, o “agribusiness” produzirá 
valores da ordem de 40 trilhões de dólares (o que será mais de 60% do PIB). Com estas 
estimativas o Brasil pode ultrapassar a produção agrícola dos Estados Unidos e consolidar a 
idéia do Brasil como um dos celeiros do mundo. 

Por fim, o desenvolvimento deve ser visto também como um produto que demanda 
preço e propícia eficiência na geração de divisas e riquezas num país. Seria inútil ou 
desperdiço investir em tecnologias, nos diversos setores, sem haver formação de conceitos e 
valores na população. Por sua vez, o IDH é um indexador instigante e poderoso no qual 
podemos retratar com iniciativas científicas associações, por exemplo, entre o IDH com 
rendimentos agrícolas e impactos ao meio-ambiente. JHA e BAWA (2006) encontraram boas 
associações entre o IDH e impactos por desmatamento em diversos biomas. O Brasil precisa 
promover estudos que visando o mapear focos crescimento dessa ordem, especialmente, em 
regiões como Amazônia e cerrado – áreas críticas e de visibilidade internacional.  
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