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Resumo
O objetivo central da presente pesquisa é discutir indicadores de desenvolvimento na
América Latina, no espaço econômico do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), no
período de 1990 a 2014. Para tanto foi realizado um estudo comparado (cross-country
study) Argentina-Brasil-Paraguai-Uruguai a partir da análise de indicadores econômicos e
sociais dos países aludidos. Os resultados obtidos no trabalho evidenciam limitações e
avanços nos esforços de construção de indicadores; bem como, salientam contrastes e
desigualdades nas trajetórias de desenvolvimento dos países em estudo.
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Fonte: Fernandes e Makishi (2018).
Quadro 2 – Teste de Correlação de Pearson (PIB
Per Capita e IDH)

Os esforços de Mahbud ul Hag,
Amartya Sen, dentre outros, à proposta

Pearson
Correlation

Países

(1990 -2010)

apresentada em 1990, pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento,
merecem créditos pela simplicidade de
entendimento do IDH pela sociedade,
somadas ao avanço teórico e conceitual

Sig. (2tailed)

Pearson
Correlation
(2011 -2014)

Sig. (2tailed)

Argentina

,769**

,000

-,702**

,298

Brasil

,886**

,000

,922**

,078

Paraguai

,387**

,083

,989**

,011

,816**

,000

,993**

,007

Uruguai

**.A correlação é significativa ao nível 0.01 (bilateral)

Fonte: Fernandes e Makishi (2018).

Inicialmente esclarece-se que o
Índice de Desenvolvimento Humano é
resultado da média aritmética de
indicadores de educação, longevidade e
renda. Logo notabiliza-se durante o
período de 1990 a 2010, em que a
dimensão renda do IDH era alusiva ao PIB
Per Capita, uma presumível forte
correlação positiva entre as variáveis para
três países da amostra (Argentina, Brasil,
Uruguai).
Todavia, após 2010, o indicador de
Renda Nacional Bruta substituiu o PIB Per
Capita no cálculo da dimensão renda do
IDH. Em outras palavras, foi excluído do
somatório dos bens e serviços finais
produzidos dentro da fronteira dos países,
em dado período, a renda enviada ao
exterior, ao mesmo tempo em que foi
acrescida a renda recebida do exterior.
Logo,
quando
o
IDH
avançou
metodologicamente na mensuração dos
ganhos percebidos pelos agentes em
cada localidade, notam-se diferenças
significativas no relacionamento do
indicador com o PIB Per Capita.
Especificamente
no
caso
Argentino, em que era avultada uma forte
correlação positiva entre as variáveis
(r=0,769) foi evidenciado, após a mudança
na metodologia, uma forte correlação
negativa ( r=-0,702). O que pode sugerir
que a evolução do PIB Per Capita ao
longo do tempo não se distribuiu através
desta sociedade, em função da possível
apropriação por outras economias das
riquezas produzidas no território nacional.
Contrariamente no Brasil, a relação
entre as variáveis passou a indicar uma
correlação muito forte (r=0,922), em
detrimento de uma encadeamento forte
(r=0,886). Tais resultados podem ser
oriundos de saldos superavitários das
transações realizadas pelo país com o

resto do mundo, no recorte temporal de
2011 a 2014.
Distintamente no Paraguai, a
escala métrica de correlação de Pearson
indicou inicialmente uma relação fraca
entre o PIB Per Capita e o IDH (r=0,387).
Todavia após 2010, a correlação
intensifica-se a níveis muitos fortes
(r=0,989). O que sugere que os fluxos de
valores econômicos entre residentes e
não residentes no país exerceram,
presumivelmente, impactos positivos à
nação no intervalo de 2011 a 2014.
Por fim no Uruguai, a relação entre
as variáveis intensificou-se de patamares
considerados fortes (r=0,816) para muito
fortes (r=0,993); o que pode ser oriundo
de um acúmulo de reservas em todo o
período analisado.
Por sua vez o Teste de Hipóteses,
relativo ao recorte temporal de 1990 a
2010, evidenciou a existência de
correlação entre o PIB Per Capita e o IDH
nas observações pertinentes ao Brasil,
Argentina e Uruguai; uma vez que o valor
de p (Sig. 2-tailed) foi menor que 0,01.
Logo rejeitou-se a hipótese nula,
concluindo-se em favor da hipótese
alternativa nos casos dos países
supracitados. Entretanto o Paraguai
apresentou comportamento distinto dos
demais, não sendo possível verificar neste
país correlação entre as variáveis em
estudo.
Formalmente, no intervalo de 2011
a 2014, o Teste de Hipóteses evidenciou
após as mudanças na metodologia de
cálculo do IDH, a inexistência de relação
entre os valores assumidos pelo mesmo
com o PIB Per Capita nas observações
pertinentes ao Brasil, Argentina e
Paraguai; uma vez que o valor de p (Sig.
2-tailed) foi maior que 0,01. Destaca-se,
todavia, o desempenho distinto do
Uruguai, em que foi possível observar
correlação significativa entre os

indicadores em todo o recorte temporal da
pesquisa.
Por fim, destaca-se que tanto o
Produto Interno Bruto Per Capita, quanto
o Índice de Desenvolvimento Humano
constituem-se em avanços no

processo

de mensuração do desenvolvimento, e
nos esforços de subsidiar-se a tomada de
decisão dos diversos atores econômicos,
políticos e sociais envolvidos. Todavia,
certas

particularidades

próprias

dos

países, desafiam a comparação em nível
supranacional; logo alguns indicadores
têm a sua aplicabilidade restrita a função
de indicadores sistêmicos. Por outro lado,
indicadores como o IDH, permitem a
realização de inferências entre países por
congregarem indicadores descritivos e
alusivos a objetos políticos específicos

2018) os contrastes e desigualdades que
conformam processos fragmentados de
desenvolvimento, nas trajetórias latinoamericanas.
A fim de fomentar o debate,
sugere-se

para

trabalhos

futuros

a

incorporação de outras propostas de
indicadores de desenvolvimento, como
Indicadores

de

Desenvolvimento

Sustentável, Índice de Progresso Social,
Índice

de

Gini,

Matriz

Territorial

de

Sustentabilidade, dentre outros, a fim de
averiguar

o

econômica

reflexo
em

da

outras

evolução
variáveis

desagregadas que podem refletir com
maior precisão tais efeitos no bem-estar
social da população.
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