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RESUMO 

  

A necessária incorporação de dimensões alternativas que expressam o 

desenvolvimento das sociedades às visões que o atrelam unicamente à produção de 

riqueza suscita um problema clássico que a estatística multivariada visa a resolver. O 

aumento de complexidade resultante das múltiplas dimensões que o conceito de 

desenvolvimento assume pode ser tratado de maneira a facilitar a visualização e o 

manuseio da informação, eliminando redundâncias e viabilizando a verificação de 

padrões. A elaboração dos objetivos do milênio pela Organização das Nações Unidas é 

sinal evidente da superação da ótica limitadora do desenvolvimento e da necessidade de 

sua substituição por uma visão multidimensional. Essa nova perspectiva acerca do 

desenvolvimento coaduna-se à de Amartya Sen, uma vez que ele o relaciona 

diretamente ao avanço das liberdades substantivas, o que demanda a verificação de uma 

profusão de condicionantes para o desenvolvimento, como o acesso à educação, a 

longevidade, a liberdade política, a equiparação dos direitos da mulher, entre muitos 

outros. As tentativas de mensuração do real desenvolvimento nos diferentes países do 

mundo conduzem, dessa forma, a uma variedade de indicadores, o que justifica a 

aplicação da estatística multivariada, cujo maior objetivo, nesse caso, é identificar a 

melhor reexpressão possível das variáveis, de maneira a simplificar a complexidade 

original, eliminando redundâncias, mas maximizando a captura da informação. Esse 

processo colabora para a correta verificação das discrepâncias que marcam o mundo 

contemporâneo, facilitando a comparação entre as situação dos países por meio da 

atribuição de pesos relativos à cada dimensão do desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO 

  

A perda de relevância do Produto Interno Bruto (PIB) como variável explicativa 

do desenvolvimento dos países suscitou uma profusão de propostas de indicadores 

alternativos pelas mais variadas correntes, com o objetivo de ampliar o conceito de 

desenvolvimento, afastando-o da perspectiva tradicional que o vincula exclusivamente 

ao crescimento da produção de riqueza. A contribuição do economista Amartya Sen, 

nesse sentido, é inovadora ao relativizar a importância do PIB, lançando luz sobre a 

relevância do avanço das liberdades individuais para o atingimento do verdadeiro 

desenvolvimento, aquele que provoca a melhoria da condição de vida das pessoas. 

 No contexto do estabelecimento de objetivos para o desenvolvimento, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) selecionou 8 prioridades, sendo cada uma delas 

mensurada por meio de um grupo de indicadores. A iniciativa de aperfeiçoar o sentido 

de desenvolvimento por meio do acompanhamento de um conjunto amplo de variáveis 

acarretou, entretanto, novo problema: a dificuldade de visualizar, descrever e comparar, 

por meio dos indicadores escolhidos, o desempenho dos países com relação ao 

cumprimento dos objetivos. Para fazer frente aos desafios impostos pela necessidade de 

integrar maior complexidade de dados à mensuração do desenvolvimento, a estatística 

multivariada propõe técnicas que auxiliam a melhor interpretação de dados. 

 No primeiro capítulo desta monografia, serão descritos os objetivos do milênio 

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, utilizando a teorização de Amartya 

Sen acerca do desenvolvimento como referência para a interpretação econômica dos 

objetivos. Já no segundo, o modelo de análise das componentes principais será 

apresentado, bem como a relevância de sua aplicação para o contexto resultante da 

multiplicidade de variáveis apresentadas no capítulo anterior. O último capítulo será 

dedicado à análise dos resultados e procurará evidenciar a hipótese da maior variedade 

de tipificações de pobreza, quando são comparados grupos de países com diferentes 

níveis de desenvolvimento. 
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CAPÍTULO I – OS OBJETIVOS DO MILÊNIO DAS ORGANIZAÇÕES AS 

NAÇÕES UNIDAS E O DESENVOLVIMENTO NA PERSPECTIVA DE 

AMARTYA SEN 

 

O propósito do presente capítulo é apresentar os objetivos cujo atingimento a 

Organização das Nações Unidas (ONU) definiu como prioritários, na ocasião do 

Encontro do Milênio, em setembro de 2000. Antes, será necessário caracterizar, 

rapidamente, o processo pelo qual os oito grandes objetivos foram elaborados e o valor 

político do documento, que se convencionou chamar a Declaração do Milênio, apesar de 

este não ser o objeto principal do estudo. Em seguida, os oito objetivos serão descritos, 

bem como cada um dos indicadores selecionados para acompanhar sua evolução, as 

metas. Vale observar que neste trabalho, daqui em diante, o termo “objetivos do 

milênio” será utilizado para fazer referência ao que, em inglês, foi designado pela ONU 

como “millenium development goals”, ou seja, os oito grandes objetivos que abrangem 

os “targets”, que serão traduzidos aqui pelo termo “metas”. Cada um dos oito objetivos 

contem uma ou mais metas, que por sua vez, são monitoradas por meio de 

“indicadores”, ou “indicators”, no temo inglês escolhido pela ONU. Essa convenção 

pretende facilitar a correlação das ideias propostas originalmente pela ONU em língua 

inglesa, já que o português não figura como uma de suas línguas oficiais. 

Além de apresentar a versão da ONU quanto à relevância de cada objetivo, o 

capítulo visa a compará-la com a perspectiva de Amartya Sen a respeito do 

desenvolvimento, profundamente associada à superação da pobreza mas, 

principalmente, à consolidação das liberdades individuais. A escolha desse economista 

para nortear a descrição das metas justifica-se por seu projeto de aprofundar a 

compreensão sobre a pobreza, por suas reconhecidas contribuições na área da economia 

do bem-estar e na elaboração de indicadores sociais, o que culminou com a definição do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 Em primeiro lugar, torna-se importante o questionamento sobre a conveniência 

de a ONU haver escolhido o tema do desenvolvimento para marcar sua ação política no 

início do novo milênio. Afinal, porque dentre tantos objetivos possíveis para a 

humanidade, essa organização, que abarca 193 países membros, haveria de escolher o 

desenvolvimento como objetivo principal da comunidade internacional? O engajamento 
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de todos os seus membros é um fato revelador do consenso sobre a necessidade de se 

promover o desenvolvimento, o que é surpreendente, quando se leva em consideração a 

crescente opinião pública a respeito das dificuldades que o multilateralismo tem 

encontrado para fazer avançar outros temas de relevância global, como a paz e a  

segurança internacionais, exemplificados pela inação do Conselho de Segurança; o 

comércio internacional, ilustrado pelo fracasso da rodada de Doha, promovida pela 

Organização Mundial do Comércio; a proteção do meio ambiente, no contexto do 

enfraquecimento do Protocolo de Quioto e também o lento processo de reforma de suas 

instituições no sentido de promover uma representação mais equitativa e que reflita a 

atual distribuição do poder mundial. Logo, não deixa de ser surpreendente que a maior 

reunião de líderes mundiais da história até então ter-se dado no Encontro do Milênio, 

em setembro de 2000, quando lançou-se a Declaração do Milênio.  

 Apesar do consenso sobre a necessidade de se promover o desenvolvimento no 

mundo, há menos homogeneidade no que se refere às concepções sobre o 

desenvolvimento, ou melhor, sobre qual desenvolvimento dever ser perseguido 

coletivamente. Para esclarecer a questão, cabe analisar não só os objetivos escolhidos, 

como também as metas definidas, que refletem a perspectiva adotada pela ONU. Chama 

atenção a diversidade de indicadores e a larga abrangência de temas abordados, que 

além de incluírem a renda e alguns indicadores sociais tradicionais, também abarcam a 

proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, e a equidade entre gêneros. 

Nesse sentido, é possível concluir a proximidade entre a visão de Amartya Sen sobre o 

desenvolvimento e aquela explicitada pelos objetivos do milênio. 

 Para Sen (2010 [1999]), o desenvolvimento está relacionado à melhoria do 

padrão de vida das pessoas, o que pode ser entendido, de acordo com sua ótica, pela 

liberdade de que elas dispõem de escolher o estilo de vida que desejam ter. Dessa 

forma, reduz-se a importância relativa do crescimento econômico na determinação do 

desenvolvimento, já que a acumulação de riquezas não seria um objetivo em si, mas um 

meio instrumental, não exclusivo, de se obterem as liberdades que se deseja ter. Isso não 

quer dizer que o crescimento do PIB seja desimportante, até porque a renda é um 

indutor importante da liberdade, mas nem todos os indivíduos são igualmente 

beneficiados por um aumento de renda, nem ela é a única forma de se garantir a 

expansão das liberdades. Da mesma forma, cada individuo pode valorizar aspectos 

diferentes da liberdade. Portanto, não se trata de ignorar o PIB como indicador e nem de 
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substituí-lo por outro indicador absoluto, mas ampliar o conceito de desenvolvimento, 

abarcando uma gama de indicadores que cubram ao máximo a diversidade das 

possibilidades humanas. 

 Um bom exemplo, citado por Sen (2010 [1999]), de como a obsessão pelo 

crescimento pode esconder uma certa negligência com as garantias da liberdade, são os 

casos de ditaduras que procuram justificar a supressão de direitos políticos por 

resultados econômicos melhores. A tese de que um Estado autoritário consegue 

mobilizar recursos mais eficientemente para promover o desenvolvimento é refutada 

pelo economista. Além de dados empíricos, como a preponderância absoluta de regimes 

ditatoriais sobre os democráticos em episódios de fomes coletivas, ele defende que 

como as liberdades política e civil são inerentes ao conceito de desenvolvimento, 

mesmo que haja um crescimento da riqueza, o efeito líquido de uma ditadura é sempre 

negativo para a sociedade. 

 Para completar essa pequena introdução sobre a teorização de Amartya Sen, é 

ainda necessário explicitar o papel que o conceito das “capacidades”, ou capabilities, 

assume em seu pensamento. A capacidade de cada indivíduo de garantir para si o tipo 

de vida que valoriza seria o aquilo que é diretamente impactado pela expansão das 

liberdades. Isso quer dizer que ao se tornar mais livre, cada pessoa se aproxima mais 

daquilo que acredita a tornar mais feliz. Por outro lado, o uso de tais capacidades pelo 

povo, por meio dos mecanismos de participação política, também contribui para a 

ampliação das liberdades, o que será parcialmente demonstrado por meio dos resultados 

das análises estatísticas deste trabalho. 

 Agora, iremos passar aos oito objetivos do milênio, sempre tentando, além de 

apresentar a visão da ONU sobre a relevância de cada um deles, relacioná-los à 

perspectiva de Amartya Sen sobre a liberdade e o desenvolvimento. 
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Objetivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome 

Meta 1.A: Reduzir pela metade, de 1990 a 2015, a proporção de pessoas cuja renda seja 

inferior a 1 dólar por dia; 

Meta 1.B: Atingir o emprego completo e produtivo e o trabalho decente para todos, 

incluindo mulheres e jovens; 

Meta 1.C: Reduzir pela metade, de 1990 a 2015, a proporção de pessoas que sofrem 

com a fome. 

 Talvez a definição de pobreza seja uma das maiores divergências entre o 

conceito implícito pela definição dos indicadores do primeiro objetivo do milênio e a 

visão de Amartya Sen. Para a ONU, ou pelo menos, de acordo com os indicadores 

escolhidos por essa instituição para mensurar a pobreza, o conceito relaciona-se, em 

termos gerais, ao não atingimento de uma renda mínima (meta 1.A), ao desemprego ou 

ao emprego precário (meta 1.B) e à fome (meta 1.C). É claro que complicações 

metodológicas podem ter justificado essa simplificação. Se por um lado, Sen (2010 

[1999]) concorda que a pobreza não se limita apenas a um padrão baixo de renda, por 

outro, apenas a inclusão de indicadores de emprego e fome, certamente, não seriam 

suficientes para dar conta de explicar o que é a pobreza. Para ele , pobreza é a privação 

de capacidades básicas, ou seja, é a ausência das condições necessárias para que o 

indivíduo busque levar sua vida de acordo com aquilo que ele, particularmente, 

valoriza. Desse modo, não saber ler e morrer de uma doença curável seriam formas de 

pobreza. É claro que muitos dos elementos que Sen considera ao caracterizar uma vida 

pobre acabam refletindo-se em outros objetivos, por exemplo, o analfabetismo e a 

mortalidade precoce. Poder-se-ia dizer, então, que ao correlacionar pobreza com 

privação de capacidades, capacidades com liberdade e, por fim, liberdade com 

desenvolvimento, o conceito de pobreza seria, para Sen, na verdade, equivalente ao 

conjunto total dos oito objetivos do milênio. Com o propósito de evitar mal-entendidos, 

Amartya Sen prefere estabelecer duas denominações: a pobreza de renda e a pobreza de 

capacidade, tendo a primeira uma importância instrumental, e a segunda, uma 

intrínseca. 

 Da mesma forma que o crescimento econômico não é suficiente para explicar o 

desenvolvimento, a pobreza de renda, também, por si só, não explica a pobreza de 

capacidade, o que não quer dizer que aquela não influa diretamente sobre esta. Não se 
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trata de negar que a renda facilita o combate à pobreza de capacidades. A falta de renda 

pode ser a principal razão que torna uma vida pobre, mas não é a única. Os sistemas de 

seguridade social europeus, por exemplo, ao garantirem a manutenção da distribuição 

de renda por meio do pagamento do seguro-desemprego a desempregados, não evitam 

os efeitos perversos que taxas de desemprego persistentemente altas podem ter na 

privação de capacidades de uma geração inteira. Transferências do Estado são 

insuficientes para compensar a privação de o indivíduo explorar seu potencial 

intelectual através do trabalho. As decorrentes perdas de autonomia e autoconfiança 

psicológica são especialmente preocupantes quando se trata de jovens e mulheres, em 

geral, os mais atingidos pelo alto desemprego nessa região. Dessa forma, prova-se que 

mesmo a manutenção de um nível satisfatório de renda não é a única condição para 

evitar a pobreza de capacidades. 

 Ao ilustrar, com um exemplo que trata do desemprego na Europa, que a baixa 

renda não explica sozinha a pobreza, Sen acaba por alinhar-se com a ONU, que incluiu 

o emprego como a segunda meta do objetivo de erradicação da pobreza. 

 Sobre a terceira meta, relativa à fome, dois argumentos interessantes de Sen 

merecem destaque. O primeiro argumento tenta desmistificar a causa da fome. Em vez 

de apontar que é a falta de alimentos que ocasiona a fome, Sen defende que ela 

acontece, geralmente, por uma desarticulação abrupta do mercado, que restringe 

capacidades dos indivíduos. Como o comércio permite a especialização de atividades, 

as pessoas não precisam, necessariamente, produzir os alimentos que consumirão. Dessa 

forma, o que importa é a liberdade de o indivíduo em acessar o mercado, oferecendo seu 

trabalho em troca da capacidade de titularizar propriedade sobre a quantidade de 

alimentos necessária para si. Porém, fatores que geram instabilidade na economia 

podem levar à situações de fome, mesmo que haja abundância de alimentos, já que eles 

não são distribuídos pela sociedade automaticamente, mas são comercializados por 

intermédio do mercado. Assim, quando se trata de fome, não apenas importa o que 

acontece com a oferta e com a demanda dos alimentos em um determinado país; o 

funcionamento da economia, como um todo, tem implicações para a satisfação das 

necessidades alimentares básicas da população. A fome, então, seria causada por 

deficiências na capacidade de titularizar a posse de alimentos, o que pode decorrer, por 

exemplo, de uma doença abrupta de um trabalhador e da ausência de um sistema 

eficiente de seguridade social para socorrê-lo. Paralelamente, no plano agregado, 
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situações de fome coletiva também podem ser geradas ou agravadas por epidemias que 

corrompam a força de trabalho da população de um país, como acontece, atualmente, na 

África Subsaariana, tomada pela AIDS. Além disso, mudanças abruptas nos preços 

relativos do trabalho e dos alimentos também podem desencadear a fome coletiva, bem 

como crises econômicas que afetem, persistentemente, os níveis de emprego. Dessa 

forma, a fome coletiva seria um fenômeno causado, majoritariamente, pela 

desorganização dos mercados, o que provocaria uma destituição súbita e severa de 

capacidades. Como forma de combatê-la, Sen cita o papel do Estado na criação de renda 

e emprego, a existência de mercados privados de alimentos e de trabalho e o incentivo à 

normalidade dos negócios e do comércio.  

 

Objetivo 2: Atingir a universalização da educação primária 

Meta 2.A: Assegurar, até 2015, que, em todo lugar, crianças, sejam meninos ou 

meninas, poderão completar um curso escolar primário 

 A educação faz parte do conjunto de direitos sociais, que também inclui a saúde 

pública, a seguridade social e o emprego. Dessa forma, sendo um direito que pode 

determinar a criação de oportunidades, a educação é uma das dimensões que qualifica o 

crescimento econômico; na medida em que ele é revertido no financiamento de serviços 

sociais, as oportunidades sociais criadas contribuem futuramente para o avanço das 

liberdades e, consequentemente, para o desenvolvimento. 

O principal exemplo de como a educação, principalmente a básica, pode servir 

de estímulo ao crescimento econômico é o caso do Japão, que desde a restauração Meiji, 

em meados do século XIX, já apresentava taxas de alfabetização superiores às 

verificadas na Europa. Assim, o desenvolvimento econômico acaba sendo uma simples 

consequência do prévio desenvolvimento de recursos humanos, possibilitado pelas 

oportunidades sociais que são criadas por meio da expansão de direitos. A associação 

entre os investimentos em educação básica e a superação da pobreza permitem 

desmontar o discurso de que determinados direitos sociais são luxos que apenas 

governos de países ricos devem oferecer a suas populações. 

Sen também aponta para o potencial da educação de influenciar positivamente o 

avanço de outros indicadores. Comparando dados de diferentes províncias da Índia, ele 
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identifica um padrão que relaciona maiores taxa de alfabetização de mulheres com 

menores incidências de mortalidade infantil. Do mesmo modo, mães alfabetizadas e 

integradas ao mercado de trabalho remunerado tendem a ter menos filhos, podendo 

concentrar seus esforços na melhor criação de um número menor de filhos. A 

transcendência dos ganhos gerados pela educação para além da pessoa que a recebe 

diretamente é o que garante o baixo custo da educação básica pública, se comparada aos 

benefícios que são compartilhados dentro da família e da comunidade. 

Outro aspecto importante dos direitos sociais é que, geralmente, populações com 

acesso a serviços públicos de qualidade tendem a pressionar mais eficientemente seus 

governos no que concerne ao exercício de direitos civis e políticos, o que, como vimos, 

é um elemento essencial para a prevenção de catástrofes humanitárias, como as fomes 

coletivas. A educação básica, assim, além de ser um direito em si, é também um 

requisito para a efetivação de outras liberdades, como a de pensamento, a de expressão e 

a de acesso à informação. A qualidade da resposta dos governos a crises de privação de 

direitos, não só a casos de fome coletiva, mas também de desemprego extremo, por 

exemplo, depende da pressão popular e do real risco de esse governo perder poder, 

sendo derrotado em eleições livres. Dessa forma, há um significativo papel instrumental 

da educação para o desenvolvimento. 

Mesmo que a ONU não tenha estabelecido nenhum indicador que expresse 

diretamente a necessidade de se ampliarem os direitos políticos, a democracia e a 

liberdade de expressão, o papel instrumental da educação para a garantia do exercício da 

cidadania representa indiretamente a relevância desse tipo de liberdade para o avanço do 

verdadeiro desenvolvimento. 

 

Objetivo 3: Promover a igualdade entre gêneros e a autonomia feminina 

Meta 3.A: Eliminar a disparidade de gêneros na educação primária e secundária até 

2005 e em todos os níveis de educação, até 2015. 

 São três os indicadores escolhidos para acompanhar essa meta: a razão entre 

meninos e meninas na frequência do ensino secundário e universitário, a fatia da massa 

de salários de setores não agrícolas correspondente ao trabalho feminino e a proporção 

de assentos ocupados por mulheres em parlamentos nacionais. A exclusão do ensino 
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primário do primeiro indicador justifica-se pelo fato de já ter sido atingida a igualdade 

de gêneros no acesso à educação básica, o que contrasta com o não atingimento 

generalizado da equidade nos demais níveis educacionais: apenas dois países haviam 

atingido a igualdade plena em todos os níveis de educação. 

 É evidente que apenas o acesso à educação não significa o atingimento completo 

da cidadania e a eliminação da discriminação contra mulheres. Porém, a escolha da 

meta única relacionada à educação revela a perspectiva da ONU de que a educação 

colabora para a elevação do bem-estar da mulher. Porém, no que concerne ao emprego, 

ainda verifica-se que as mulheres estão, consistentemente, mais expostas a formas 

precárias de emprego e dispõem de menos garantias sociais quando comparadas aos 

homens, e que seu acesso à educação é mais restringido pela pobreza. Isso revela a 

ainda frágil inserção da mulher no mercado de trabalho, apesar dos recentes avanços. 

 Para Amartya Sen (2010 [1999]), o conceito de igualdade parece subordinado ao 

de liberdade. Mais do que preocupar-se em defender a igual distribuição de 

investimentos sociais, renda, emprego e participação no governo entre homens e 

mulheres, ele compreende que a chave para a eliminação da discriminação contra a 

mulher é o fortalecimento de sua livre condição de agente. Nessa perspectiva, a 

liberdade de ação econômica da mulher seria mais importante para a superação de sua 

posição inferior nas sociedades do que a extensão de alguns direitos, cujo impacto 

estaria limitado apenas ao campo do bem estar. Apesar de concordar com a necessidade 

de ampliação dos direitos das mulheres, uma correção histórica em direção à equidade, 

Sen relativiza a visão welfarista, segundo a qual as mulheres seriam passivamente 

beneficiadas por concessões de auxílios. Em vez disso, aponta para a necessidade de se 

fortalecer a capacidade das mulheres como promotoras dinâmicas de transformação 

social, o que pode afetar positivamente não só suas vidas, mas também à dos homens e 

à das crianças. Para ele, limitar-se à promoção do bem-estar seria adotar concepção 

restritiva da mulher como pessoa.  

Pode-se entender, então, que a educação da mulher não seria um objetivo em si, 

mas um ferramenta para fortalecer sua condição de agente. A igualdade de acesso à 

educação não teria apenas como objetivo tornar as mulheres tão cultas quantos os 

homens, pois a instrução permite à mulher a participação mais ativa nas decisões da 

família. Além disso, ao se qualificarem, tornam-se capazes de obter renda por meio de 

trabalho não doméstico. A ação fora do ambiente familiar lhe confere mais poder nas 
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decisões dentro da família, pois o trabalho em casa sem remuneração em geral é 

desconsiderado no cômputo das contribuições das mulheres para a prosperidade da 

família. Empregando-se em atividades remuneradas, as mulheres passam a titularizar 

propriedade e a acumular patrimônio independentemente. Quando contribuição 

feminina é reconhecida como produtiva de maneira inequívoca, as mulheres 

conquistam, pelo mérito e não por meio de concessões, participação mais ativa na 

família e, em consequência, na sociedade. 

O célebre estudo a respeito das “mulheres faltantes”, de Sen, é um exemplo de 

como a limitação da condição de agente das mulheres é o que provoca a privação de 

bem-estar às mulheres. Resumidamente, o estudo pretende provar que há países na Ásia, 

onde ocorrem desequilíbrios populacionais entre gêneros, em comparação com a média 

global, devido à parcialidade na distribuição de cuidados com a saúde. Enquanto na 

América do Norte e na Europa, a razão de mulheres sobre homens na população seria 

entre 1,05 e 1,06, no sul da Ásia (Índia), no Oeste (Oriente Médio) e na China, essa 

razão atinge 0,94, o que resulta em um déficit de 100 milhões de mulheres nesses 

regiões. Em geral, apesar do número de nascimentos meninos ser naturalmente superior 

ao de meninas, estas seriam biologicamente aptas a terem uma vida mais longa. Por 

serem naturalmente mais resistentes a doenças, se obtêm os mesmos cuidados de saúde 

que os homens, as mulheres ostentam uma taxa de sobrevivência superior.  

O argumento da pobreza não seria suficiente para explicar uma redução tão 

importante da participação feminina na população dessas regiões da Ásia. A África 

Subsaariana, reconhecida como a região mais pobre do mundo, apresenta uma razão de 

102 mulheres para cada 100 homens. A explicação estaria em uma complexa 

combinação de heranças culturais religiosas favoráveis ao maior cuidado de meninos e, 

principalmente, na diferença de qualidade da nutrição e do atendimento médico 

dispensados a homens e a mulheres. Também, o analfabetismo, o acesso limitado ao 

mercado de trabalho e a privação de direitos econômicos seriam fatores que explicariam 

essa anormalidade demográfica. Por fim, a percepção do potencial de contribuição 

individual de cada membro da família para sua prosperidade tem o papel de definir de 

que maneira os benefícios são repartidos. 

O reconhecimento da mulher como indutora do desenvolvimento humano é 

consequência da consolidação de sua condição de agente. É daí que se originam os 
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mecanismos que ampliam sua participação política, capturada pelo indicador de 

proporção de mulheres no parlamento nacional. 

 

Objetivo 4: Reduzir as taxas de mortalidade infantil 

Meta 4.A: Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, as taxas de mortalidade de 

crianças menores do cinco anos. 

 Nossa liberdade mais elementar talvez seja a de escapar de uma morte 

prematura, o que seria diferente do conceito de morte evitável. A morte causada por 

doenças curáveis, como a tuberculose; cujo tratamento é possível, como a malária; ou 

cuja contaminação é evitável, como a AIDS será analisada no objetivo 6. Porém, a 

morte, mesmo que causada por doença incurável em idade prematura, indica a privação 

da capacidade de viver o auge da vida, ou a flor da idade, como diz Amartya Sen. 

Morrer antes de alcançar a titularização de capacidades é ter sua liberdade limitada. 

Pode-se compreener esse objetivo como tendo um sentido complementar ao da 

equiparação entre gêneros, já que um segundo aspecto importante sobre a condição de 

agente das mulheres, conceito fundamental de Amartya (2010 [1999]), é o potencial 

transformador que o empoderamento da mulher gera para outras vidas além da sua. 

Mulheres mais ativas tendem, em defesa de sua liberdade reprodutiva, a reduzir as taxas 

de fecundidade da população e, assim, concentrar mais esforços em torno da criação de 

menos filhos, o que impacta diretamente as taxas de mortalidade infantil. Além disso, a 

redução do analfabetismo feminino também acompanha a queda do número de filhos 

por mulher, além de possuir efeito benéfico para a redução da mortalidade infantil. Mais 

anos de educação das mães significam assim menos gestações, as ao mesmo tempo, isso 

contribui positivamente para a sobrevivência dos filhos. 

 

Objetivo 5: Melhorar a saúde materna 

Meta 5.A: Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade maternal 

Meta 5.B: Atingir até 2015 o acesso universal da saúde reprodutiva às mulheres 

Ainda, sobre a participação da mulher, o objetivo de melhorar a saúde materna 

também está relacionado com a promoção de sua condição de agente. Uma primeira 
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pré-condição para o atingimento da liberdade reprodutiva, reclamada por Sen às 

mulheres, é seu acesso à saúde. 

Nesse contexto, o controle coercitivo das taxas de natalidade, tal como ocorre na 

China, por exemplo, é apontado por Sen como uma privação da liberdade reprodutiva 

das mulheres. Apesar da incontestável relação entre a queda da taxa de fecundidade e o 

desenvolvimento, ela não pode ocorrer forçosamente a despeito da vontade da mulher. 

A decisão pelo número de filhos, assim como a decisão por não ter filhos, faz parte do 

conjunto de direitos reprodutivos da mulher. Assim, a queda da taxa de fecundidade 

deve ser viabilizada, em países que sofrem graves pressões populacionais, pela indução 

da vontade feminina em assumir outros papéis sociais que não o de mãe. A abertura de 

enquadramentos sociais alternativos à mulher é o que provoca, voluntariamente, sua 

decisão por menos filhos, o que é mais eficiente, em termos de resultados práticos, 

menos restritivo do ponto de vista das liberdades e gera menos efeitos colaterais 

perversos, como a situação das mulheres faltantes resultante da política de filho único, 

explorada anteriormente. 

 

Objetivo 6: Combater o HIV, a malária e outras doenças 

Meta 6.A: Reduzir pela metade e iniciar a reversão da disseminação do vírus HIV 

Meta 6.B: Atingir, até 2010, o acesso universal ao tratamento à AIDS a todos os que 

necessitem 

Meta 6.C: Reduzir pela metade e iniciar a reversão da incidência de malária e de outras 

doenças importantes 

 Apesar de Sen (2010 [1999]) não se debruçar especificamente às epidemias de 

HIV, malária e tuberculose, podemos fazer uma associação clara dessas doenças como o 

conceito de morte evitável. A capacidade de sobreviver em vez de sucumbir à morte é 

uma das liberdades mais elementares que existem, até porque sem a vida, o acesso a 

nenhum outro tipo de liberdade terá valor. 

 É comum em muitos dos índices que pretendem mensurar o desenvolvimento a 

inclusão da expectativa de vida. Porém, por algum motivo, a ONU não determinou o 

objetivo de se ampliar, ou o de se igualar a expectativa de vida entre os países. Em vez 

disso, propôs o combate às doenças que contribuem majoritariamente para as altas taxas 
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de mortalidade nos países que apresentam baixa expectativa de vida. É claro que há 

outros fatores que contribuem para a duração da vida, como a renda, a nutrição, a 

poluição a que se é exposto e até mesmo a genética, entre outros. Porém, o combate a 

doenças que, apesar de serem tratáveis ou evitáveis, são responsáveis pela perda de 

vidas, a ponto de desarticularem o funcionamento da economia de uma sociedade, como 

ocorre com a epidemia de AIDS na África Subsaariana, ganha relevância no contexto 

dos objetivos do milênio. 

 Desse modo, assim como desenvolvimento é o objetivo principal das 

sociedades, o objetivo principal de cada homem é a preservação de sua vida. Logo, cada 

objetivo do milênio está de certa forma relacionado à manutenção da vida, ou à 

expectativa quanto a duração da vida humana. 

 O impacto de diversas disposições sociais sobre a liberdade de sobreviver pode 

apontar para muitas direções. As altas correlações entre PIB e longevidade podem 

induzir à conclusão de que crescimento econômico determina o alongamento da vida, 

porém, para Sen, o efeito positivo do PIB apenas se dá por meio do aumento da renda 

da parcela mais pobre, ou seja, há necessariamente um componente de distribuição do 

valor adicionado necessário para a efetiva ampliação da longevidade. Uma forma 

alternativa de se compreender o impacto positivo do crescimento do produto é quando 

ele possibilita o aumento dos gastos públicos com saúde. Dessa forma, se o crescimento 

não favorece as classes mais pobres e se parte da renda adicional não é capturada pelo 

governo e transmitida às políticas públicas de saúde, não há aumento da liberdade de 

sobreviver. É por isso que, por exemplo, homens americanos negros, apesar de 

possuírem uma renda per capita muito superior, acabam tendo uma taxa de 

sobrevivência consideravelmente menor do que a de homens chineses. A privação de 

liberades, nesse sentido, não pode ser compensada inteiramente com a renda, quando se 

analisa a mortalidade como consequência da privação de liberdade. 
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Objetivo 7: Assegurar a sustentabilidade ambiental 

Meta 7.A: Integrar princípios de desenvolvimento sustentável às políticas e programas 

dos países e reverter a perda de recursos ambientais 

Meta 7.B: Reduzir a perda da biodiversidade, atingindo, até 2010, uma reduação 

significativa na taxa de destruição da biodiversidade 

Meta 7.C: Reduzir pela metade até 2015 a proporção de pessoas sem acesso sustentável 

a água potável e a saneamento básico 

Meta 7.D: Até 2020, atingir uma melhora significativa na vida de pelo menos 100 

milhões de moradores de favelas 

 O tema da sustentabilidade ambiental não é diretamente abordado por Amartya 

Sen na bibliografia utilizada por este trabalho. Dessa forma, optou-se por não forçar 

uma frágil especulação a respeito da visão de Sen sobre o meio ambiente, de maneira a 

não nos afastarmos do objetivo de analisar os objetivos de acordo com a perspectiva 

desse autor. 

 

Objetivo 8: Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento 

Meta 8.A: Desenvolver um sistema financeiro e de comércio aberto, baseado em regras, 

previsível e não discriminatório. 

Meta 8.B: Endereçar as necessidades especiais dos países em desenvolvimento 

Meta 8.C: Endereçar as necessidades especiais de países em desenvolvimento sem 

acesso ao mar ou que sejam pequenas ilhas 

Meta 8.D: Lidar de modo abrangente com o problema de endividamento de países em 

desenvolvimento por meio de medidas nacionais e internacionais que tornem a dívida 

sustentável no longo prazo 

Meta 8.E: Em cooperação com a indústria farmacêutica, promover o acesso a 

medicamentos essenciais em países em desenvolvimento 

Meta 8.F: Em cooperação com o setor privado, tornar acessível o benefício de novas 

tecnologias, especialmente em comunicações e em informações. 
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 As metas que compõem o objetivo de estabelecer uma parceria global para o 

desenvolvimento estão dividas em cinco grandes temas: a assistência aos países menos 

desenvolvidos, o acesso deles aos mercados, a sustentabilidade de sua dívida soberana, 

seu acesso a medicamentos essenciais e também seu acesso às novas tecnologias. 

Apesar da  variedade de assuntos, é possível distinguir uma preocupação comum a 

todos os temas: a cooperação internacional. A cooperação é incentivada como 

instrumento de correção das desigualdades que marcam o mundo. Dessa forma, os 

objetivos do milênio expõem a necessidade de se fortalecerem os fluxos de ajuda dos 

países mais desenvolvidos aos menos, expressamente por meio de transferências 

unilaterais, da assistência técnica ao desenvolvimento, da redução das tarifas de 

importação dos produtos de países em desenvolvimento, da promoção da produção de 

alimentos, do alívio ou até mesmo do perdão das dívidas externas, da compensação do 

serviço da dívida de países pobres com exportações aos países ricos. 

 A existência de países acometidos por situações peculiares suscita a necessidade 

de que o tratamento dispensado a eles pela comunidade internacional seja redefinido. A 

pobreza pode muitas vezes ser originada ou agravada por condições geográficas 

particulares, como é o caso de países que não possuem saída para o mar, o que dificulta 

seu acesso ao comércio, ou de países cujos territórios sejam constituídos de pequenas 

ilhas. Do mesmo modo, a existência de epidemias com a da AIDS na África 

Subasaariana, que devasta a força de trabalho dessa região, igualmente pode restringir a 

participação desses países no comércio internacional, consequentemente, reduzindo suas 

oportunidades de superar a pobreza. Assim, determinantes de natureza econômica, 

geográfica ou até mesmo histórica constituem forças que aniquilam a capacidade de 

determinados países de se desenvolverem. A discussão implícita na definição desse 

objetivo é, portanto, a da correção das desigualdades por meio do reconhecimento de 

que condições específicas podem tornar-se impedimentos insuperáveis para o 

desenvolvimento, o que demandaria a ação conjunta da comunidade internacional e, 

particularmente, dos países mais ricos. Apesar do princípio de que todas as nações são 

objetivamente iguais e, por isso, merecem tratamento equivalente, há de se reconhecer 

que, na prática, as desigualdades que caracterizam o mundo não se corrigirão se os 

países desfavorecidos só puderem contar com suas próprias forças para a superação de 

seus estrangulamentos. Não é possível identificar uma tendência natural desses países 

de superar sua condição; daí, a conclamação para que as nações desenvolvidas assumam 
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suas responsabilidades; do contrário, verificar-se-á a continuidade da tendência de 

agravamento da desigualdade global. 

 A relação desse objetivo com a perspectiva de Amartya Sen (2010 [1999]) pode 

não parecer muito óbvia, já que ele não faz menção expressa da cooperação 

internacional como solução para o desenvolvimento. Provavelmente, por concentrar 

seus esforços na caracterização do desenvolvimento como ampliação das liberdades, as 

relações entre países são menos relevantes do que, por exemplo, as relações entre os 

indivíduos e aquelas entre indivíduos e seus governos. Por outro lado, é possível 

identificar a tensão presente entre os conceitos de liberdade e igualdade. Sen, por 

defender a liberdade como valor social prioritário, é por vezes identificado como um 

economista liberal e é, por isso, criticado. O que permite sua caracterização como um 

liberal é seu foco no poder de escolha do indivíduo e na importância dos mercados, bem 

como suas críticas a regimes antidemocráticos e à excessiva interferência de governos 

na vida particular das pessoas. Porém, isso não implica a aceitação automática de 

padrões persistentes de desigualdade, muito menos a negligência dos governos em seu 

papel de atenuar tais discrepâncias e promover a criação de oportunidades sociais por 

meio de serviços públicos. A menor relevância dedicada à desigualdade de renda não 

decorre da pouca importância da igualdade para o desenvolvimento, mas, na verdade, 

do esforço de reduzir o peso da renda como geradora do desenvolvimento. Dessa forma, 

quando Sen identifica que o desenvolvimento é inviabilizado pelas privações de 

liberdade, ele identifica na má distribuição de oportunidades sociais uma causa 

determinante para a pobreza. Desemprego, doenças, baixo grau de instrução e exclusão 

social são caracterizadoras da desigualdade econômica, por limitarem o acesso das 

pessoas à participação dos mercados, independentemente do seu nível de renda. 

 Sen ainda expressa a preocupação com a baixa capacidade dos governos de 

países pobres de criarem oportunidades sociais. O papel fundamental que tiveram os 

governos dos países que hoje são considerados desenvolvidos em sua trajetória de 

progresso é prova de que a superação da pobreza não prescinde de significativa ação dos 

governos por meio de políticas públicas de inclusão. O compartilhamento de 

oportunidades é o que permite que a maior parte da população capture efetivamente os 

benefícios da expansão econômica. Dessa forma, é possível concluir que a atribuição da 

máxima importância à liberdade não significa a negligência da igualdade como valor. 

Talvez a equidade absoluta, econômica ou de renda, seja de fato combatida por Sen, por 
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perturbar o funcionamento mais eficiente dos mercados, porém o direito às 

oportunidades sociais são uma liberdade que não pode ser negada aos indivíduos. 

 Traçando um paralelo entre a teoria de Sen com a sociedade internacional, 

podemos inferir que a necessidade de se tratarem especialmente países acometidos por 

condicionantes particulares não contradiz o conceito de liberdade. Ela seria justificada 

na medida em que esse tratamento os favorecesse na expansão das liberdades de suas 

populações. Dessa forma, o alívio da dívida externa seria medida conveniente, caso, de 

fato, propiciasse, por exemplo, a extensão de serviços públicos fundamentais como 

saúde e educação às pessoas. Do mesmo modo, a cooperação com o setor privado no 

fornecimento de medicamentos essenciais também colabora para a expansão das 

liberdades, mesmo que a oferta desses remédios não obedeça exclusivamente uma 

lógica mercadológica. 
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CAPÍTULO II – A ANÁLISE DAS COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

 Há três objetivos principais para este capítulo. Um deles é o de justificar a 

relevância da utilização da análise estatística multivariada para a situação de diversidade 

de indicadores presente no capítulo anterior. O capítulo também apresentará o modelo 

da análise de componentes principais (ACP), seus possíveis usos, características e 

propriedades, mas antes disso, será necessário expor a metodologia utilizada para a 

coleta de dados, antes que iniciemos a análise dos resultados, no capítulo 3. 

 A insuficiência do PIB como variável explicativa do desenvolvimento é ponto 

pacífico, porém a decorrente necessidade de inclusão de mais variáveis suscita novos 

problemas. Um deles é a seleção de que variáveis poderiam ser relevantes para compor 

um novo indicador. Diferentes correntes podem privilegiar determinados indicadores 

em detrimento de outros, a depender de sua concepção particular a respeito do que é o 

desenvolvimento. É difícil escapar de visões políticas ou ideológicas na escolha do que 

caracteriza o verdadeiro desenvolvimento, por isso esse debate não será objeto deste 

estudo. Dessa forma, ao utilizarmos os objetivos do milênio da ONU, suas metas e seus 

indicadores, a perspectiva do que é o desenvolvimento estará dada. Outra utilidade em 

nos atermos a uma perspectiva determinada é a utilização de um banco de dados único, 

que garante, além da credibilidade das informações, uma metodologia de coleta de 

dados homogênea, apesar do alto número de países abarcados: 118. Isso significa dizer 

que, para que as conclusões da análise de componentes serem válidas, uma variável 

deve ser definida exatamente da mesma forma para todos os países. Assim, ao nos 

atermos aos dados divulgados pela ONU, dois dos principais problemas da análise 

multivariada são solucionados, sendo o primeiro a escolha das variáveis relevantes para 

descrever os países e o segundo o da inconsistência dos dados utilizados como input da 

análise. 

 Ainda sobre o processo de seleção das variáveis, cabe salientar que nem todos os 

indicadores integrantes dos objetivos do milênio foram incluídos na análise de 

componentes principais realizada, já que muitos desses indicadores não estão 

disponíveis para um grande número de países. Como será possível deduzir quando o 

modelo estatístico for apresentado, a ausência de apenas uma das variáveis de um 

determinado país é suficiente para eliminá-lo da análise. Dessa forma, manter no banco 
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de dados a ser introduzido no modelo variáveis cujos registros são faltantes para muitos 

países reduziria a relevância das conclusões do trabalho, já que isso determinaria a 

redução do número de países contemplados pelo modelo. Seguindo o mesmo critério, 

países cujos dados são restritos a um número muito reduzido de variáveis tiveram que 

ser eliminados da análise, o que é, em comparação com o caso anterior, menos 

preocupante, já que os países retirados do banco de dados original contam, em geral, 

com diminuto território e população pouco representativa. São os casos de Andorra, San 

Marino, Ilhas Virgens, para citar alguns. Em resumo, para todos os dados faltantes no 

banco de dados original, foi necessário arbitrar pela manutenção do país ou da variável 

no banco de dados final. Isso acarretou uma primeira seleção do universo original das 

informações. Em números, o filtro resultou na redução de 193 países para 118 e de 60 

indicadores para 24. 

 Deve-se esclarecer que o objetivo em desconsiderar um conjunto de países e 

uma lista de indicadores não foi o de manipular os resultados da análise estatística, nem 

o de buscar imprimir qualquer recorte específico sobre os objetivos de milênio, mas, 

como já foi dito, minimizar o risco de, ao se manterem todas as variáveis e todos os 

países, isso implicar automaticamente na redução exagerada da representatividade do 

conjunto de dados original. 

 Outra observação importante é relacionada à temporalidade de cada indicador. O 

banco de dados divulgado pela ONU apresenta as variáveis em séries históricas. Cada 

indicador é representado por um meio de painel de dados, ou seja, por tabelas que 

compilam observações de uma única variável para todos os países ao longo do tempo. É 

compreensível que dados mais atualizados sejam disponíveis para um conjunto mais 

restrito de países do que dados de anos anteriores, já que não há homogeneidade entre 

os países com relação à capacidade de coleta de informações. Por exemplo, o dado 

relativo à participação feminina no parlamento em 2012, por conta da evidente 

facilidade com que se pode obtê-lo, está disponível para praticamente todos os países. 

Entretanto, informações sobre a proporção de partos de mães adolescentes apresentam 

uma tendência de estarem mais atualizados para países desenvolvidos do que para outro 

menos. É possível que os departamentos nacionais de estatística destes países 

encontrem mais dificuldades técnicas e financeiras para realizar seu trabalho do que os 

daqueles. Curiosamente, também observa-se a ocorrência do caso contrário. Os dados 

de proporção dos partos assistidos por equipe médica profissional da Polônia, por 
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exemplo, estão disponíveis ano a ano, até 2005, quando atingem a marca de 99,9%. A 

partir daí, não há mais observações desse item disponíveis. Outro exemplo é a medição 

da taxa de alfabetização entre jovens de 15 a 24 anos da Itália cuja última observação 

data de 2001: 99,8%. Alguns indicadores como proporção da população que vive em 

favelas e acesso à água potável sequer são apresentados para países com a França e o 

Reino Unido. Isso evidentemente está relacionado ao fato de esses países já terem 

superado, há muitos anos, questões como a da habitação precária, o que implicou na 

perda de relevância desses indicadores, no contexto desse grupo de países. 

 A proposta utilizada para resolver os problemas descritos acima foi a de tomar o 

último dado disponível na série temporal de cada país, respeitando o limite máximo de 

10 anos. Isso significa que para uma certa variável, será possível encontrarmos uma 

observação para um determinado país de 2010, enquanto essa mesma variável para 

outro país será o dado referente a 2006. Dessa forma, o cenário apresentado no próximo 

capítulo, o de análise dos resultados, é válido para caracterizarmos os países 

considerando a década que se iniciou no ano 2000. Idealmente, e de acordo com o 

máximo rigor estatístico, deveríamos contar com todas as variáveis coletadas 

exatamente no mesmo momento, como se pudéssemos fotografar instantaneamente a 

realidade dos 118 países com relação aos 24 indicadores, mas com a impossibilidade 

prática que se impõe, a adoção do dado mais recente para cada país pareceu ser a forma 

que consegue, ao mesmo tempo, guardar melhor a atualidade do dado, sem que, para 

isso, tenhamos que excluir um importante número de países. Se a opção levasse em 

consideração, por oposição, apenas os dados de 2012, muitos países em 

desenvolvimento seriam excluídos. Outra medida necessária, dessa vez para tratar 

variáveis relacionadas a temas já superados por alguns países desenvolvidos e que, 

portanto, não são mais medidas por esses países, foi considerar os valores extremos de 

maneira a evitar sua eliminação pela ausência de informação. Dessa forma, seguindo o 

exemplo mencionado no parágrafo anterior, o acesso à água potável na França foi 

considerado como 100% e o a proporção da população do Reino Unido que vive em 

favelas foi considerada como 0%, apesar de essas informações não constarem no banco 

de dados da ONU, justamente, porque não são mais acompanhadas por esses países. 

Sem a adoção dessa medida, a grande maioria dos países desenvolvidos seria eliminada 

do estudo, o que certamente o inviabilizaria. 
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 Uma vez resolvida a questão da seleção das variáveis que irão compor a análise 

de componentes principais e após um primeiro filtro, que apenas levou em consideração 

a disponibilidade de informações, condição evidentemente essencial para o estudo, já 

temos uma primeira redução da complexidade com que nos deparemos inicialmente. 

Apesar disso, considerar 24 indicadores para descrever 118 países ainda é uma tarefa 

que justifica o uso da estatística multivariada. Se compararmos esse cenário com a 

medida única de desenvolvimento mais tradicional, o PIB, as vantagens decorrentes da 

inclusão de maior variedade de informação estarão claras. Porém do ponto de vista da 

manipulação da informação, a utilização do PIB apresenta grandes facilidades. 

Tomando a concepção de que a renda representa desenvolvimento, é possível comparar 

países, apenas comparando seu PIB, ou mesmo seu PIB per capita. Também é possível 

mensurar o quanto um país se desenvolveu em um certo período, apenas acompanhando 

a evolução de sua produção de riquezas. A simplificação de um conceito tão complexo 

como o desenvolvimento em uma variável tão simples como o PIB é, portanto, bastante 

útil para fornecer conclusões, apresentar comparações e, finalmente, descrever países. 

Em contrapartida, quanto mais se comprime a realidade com o objetivo de fazê-la caber 

em uma única variável, mais expostos estamos ao risco de desconsiderar aspectos 

importantes para a descrição do desenvolvimento. 

 Recorrendo mais uma vez a Amartya Sen, temos que a ótica que restringe o 

desenvolvimento ao crescimento econômico, à industrialização, à urbanização, ao 

avanço tecnológico ou a qualquer outra concepção particular ignora a importância da 

expansão das liberdades como verdadeira motivação do desenvolvimento. É claro que o 

crescimento da renda é muitas vezes capaz de induzir a expansão das liberdades, sendo 

assim um meio e não um fim em si mesmo. Porém, a ampliação de liberdades não se dá 

automaticamente com o aumento do produto. Podemos dizer que a eliminação de 

privações materiais retira um forte impedimento para aquisição de bens e serviços 

essenciais à liberdade, como alimentos, serviços de saúde e de educação, mas a renda 

sozinha não leva ao desenvolvimento, porque este depende de outras circunstâncias 

especiais, como a existência de garantias das liberdades civis. Um país pode 

experimentar um impressionante crescimento econômico sem que isso implique em seu 

desenvolvimento, simplesmente por não estarem presentes as condições que garantam a 

liberdade. Na verdade, utilizar o PIB como medida de desenvolvimento seria 

equivalente a escolher apenas um dos instrumentos para alcançá-lo (mas não o único 
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suficiente) para medir o alcance de seu objetivo final, a expansão das liberdades. É 

curioso notar como, para Amartya Sen, sendo a pobreza a ausência de liberdades, o 

aumento da riqueza não seja capaz de combatê-la. A riqueza previne a pobreza 

econômica, aquela que retira do individuo a possibilidade de se nutrir adequadamente, 

de adquirir tratamento médico de maneira a escapar de uma morte evitável, de ter 

acesso à água e ao saneamento. Porém, um indivíduo também é privado de liberdades 

quando é impedido de escolher seu governo, de expressar-se livremente e de participar 

da vida coletiva. Quando alguém não pode, por qualquer razão, viver sua vida de acordo 

com os valores que valoriza, não se pode caracterizá-lo como livre, independente de seu 

nível de renda. 

  Desse modo, é necessário ampliar a mensuração do desenvolvimento, incluindo 

um conjunto de variáveis que consiga expressar a liberdade. Uma das grandes 

iniciativas da ONU, nesse sentido, foi a criação do IDH, o índice de desenvolvimento 

humano, que contou com a colaboração de Amartya Sen. O próprio nome dado ao 

índice com o objetivo de caracterizá-lo diferentemente do simples desenvolvimento 

econômico revela a preocupação de ampliar o sentido do desenvolvimento. Por outro 

lado, como não há desenvolvimento que não seja humano, podemos inferir dessa 

iniciativa a intenção em redefinir o desenvolvimento como processo que não apenas 

leva em consideração o crescimento da renda, mas também garante liberdades básicas, 

como o direito fundamental à vida e o direito social à educação, refletidas 

respectivamente pela expectativa de vida e pela taxa de alfabetização. A manutenção da 

renda per capita como componente do índice nos permite afirmar que o IDH não 

pretende negar a importância desse fator, mas afirma sua insuficiência como explicação 

do desenvolvimento. 

 Apesar das evidentes vantagens em incluirmos, na tentativa de explicar o 

desenvolvimento, o maior número da variáveis que reflitam as condições das liberdades, 

incorre-se diretamente em um problema clássico da estatística descritiva. 

Contrariamente à situação em que há uma variável única, já comentada em parágrafos 

anteriores, a diversidade de indicadores dificulta a perspectiva de quem precisa utilizá-

los para verificar, descrever e comparar o grau de desenvolvimento de países diferentes, 

ou de um mesmo país ao longo do tempo. Se há consenso em relação à importância para 

o desenvolvimento tanto do acesso ao saneamento básico quanto da possibilidade de 

escapar da morte causada por doença evitável, como é o caso da tuberculose, como seria 
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possível comparar países como a Bolívia e Angola? No país sul-americano, há dois 

casos fatais de tuberculose a cada 100.000 habitantes, enquanto que no país africano, a 

taxa é de 3,4. Para termos uma base de comparação no Brasil, ainda há 0,26 caso de 

tuberculose fatais e na Áustria há 0,03. Com relação ao saneamento básico, a 

comparação entre Bolívia e Angola se inverte. Na Bolívia, apenas 27% da população 

têm acesso ao saneamento básico, menos da metade da proporção que Angola 

apresenta: 58%. No Brasil, o mesmo indicador é de 79%, enquanto na Áustria é de 

100%. Se o desenvolvimento dependesse exclusivamente dessas duas variáveis, 

facilmente chegaríamos a conclusão de que a Áustria é mais desenvolvida que o Brasil, 

que é mais desenvolvido do que Bolívia e Angola. Porém, entre Bolívia e Angola, 

restaria uma dúvida. Afinal, o que é pior: ter 70% a mais de chances de morrer de uma 

doença completamente tratável nos dias de hoje ou ter 53% menos chances de viver sem 

esgoto? Esse parece ser um problema de difícil solução, que se amplia quando levamos 

em conta 24 variáveis para 118 países. 

Outro problema frequente da presença de vários indicadores para descrever um 

mesmo fenômeno é a redundância de informações. Na tentativa de abarcar o maior 

número possível de dados que possam contribuir para explicar uma certa situação, é 

possível que muitos desses dados variem no mesmo sentido, ou seja, ao se adicionarem 

novas variáveis, elas apenas contribuirão efetivamente para a descrição da realidade, se, 

de fato, variarem de maneira suficientemente diferente das demais variáveis. Isso 

significa que altas correlações entre as variáveis mais atrapalham a visualização da 

informação do que contribuem para sua expressão. 

 Para a estatística, a informação está contida na variação. Dado um conjunto de 

variáveis que digam respeito a um determinado grupo de elementos, aqueles que 

apresentarem maior variabilidade serão as mais relevantes para descrevermos as 

diferenças que existem esses elementos. Se é difícil escolher entre ter mais chances de 

morrer de tuberculose ou não ter acesso a saneamento, uma solução possível para a 

definição de ponderações entre as duas variáveis ao se construir um índice seria avaliar 

de que maneira cada uma delas explica a variação total entre os países, ou qual 

proporção da variação total é explicada por cada uma das variáveis.  

A análise e componentes principais (ACP) é um método que pretende resolver 

esses dois grandes problemas apresentados: o da existência de múltiplas dimensões e a 

provável redundância de informação que decorre de tal multiplicidade. Por meio da 
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redução o número de dimensões, ou seja, do número de variáveis, é possível visualizar 

mais facilmente o conjunto de dados original. A construção de índices que ponderam 

diferentes variáveis resultando em um único indicador final é, na verdade, um exercício 

de redução de dimensões. Assim, o objetivo da ACP não é o de resolver o dilema ético 

entre a tuberculose e o saneamento, mas o de reexpressar os dados originais, permitindo 

a redução do número inicial de dimensões de um problema, mas de maneira a 

conservar-se ao máximo a variação total das observações.  

Considerando, em um simples exemplo, apenas sete observações de duas 

variáveis quaisquer 1X  e 2X , visualmente, é possível identificar uma correlação 

positiva entre elas. O objetivo da ACP, seria portanto chegar até a componente 1C , 

aquela que define uma direção para qual a dispersão é a maior possível para os 7 pontos 

observados. Sendo uma componente definida por uma combinação linear entre as duas 

variáveis, ou graficamente, por qualquer reta do plano que passe pelo ponto (0,0), a que 

nos interessará dentre as infinitas possíveis será aquela que ostentar a variância máxima, 

porque será essa a que guardará a maior proporção da variação original. 

 

                                                              2X  

                                                                                                     1C  

 

                                          2C                                                          

                                                                                       

                                                                                   
                                               

                                                                                                       1X  

 

                                             

                                               
Figura 1: Gráfico de dispersão de duas variáveis e suas componentes principais 

 

 

O objetivo da ACP se resume, portanto, para um caso de dados em duas 

dimensões, a encontrar qual rotação dos eixos originais 1X  e 2X fornece a variância 

máxima para o conjunto de dados. Esses dois novos eixos, 1C  e 2C , são apenas 

combinações lineares dos eixos 1X  e 2X , ou seja, eles apenas reexpressam o conjunto 
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de observações original em um novo espaço, pois cada combinação linear nada mais é 

do que a projeção de todos os pontos do espaço dimensional em um determinado eixo. 

Dessa forma, retornando ao nosso exemplo hipotético, segundo o qual o 

desenvolvimento seria definido apenas pela mortalidade decorrente da tuberculose e 

pelo acesso ao saneamento, o gráfico de dispersão dessas duas variáveis já padronizadas 

para os 118 países do trabalho segue abaixo: 

 

Gráfico 1: Diagrama de dispersão: Saneamento Básico versus Mortalidade por Tuberculose 

 

 

Essas duas variáveis apresentam uma correlação de -0,615, o que nos alerta para 

a existência de um certo de grau de redundância entre elas. Isso quer dizer que a 

maneira como varia a taxa de mortalidade provocada por tuberculose é similar em 

algum grau com a maneira com que varia, entre os países observados, a proporção da 

população com acesso ao saneamento básico. A simples correlação não indica relação 

de causalidade entre as duas variáveis. Não estamos interessados em determinar de que 

modo o aumento do saneamento pode vir a contribuir para a redução da tuberculose ou 

vice versa. Porém, o gráfico nos mostra que, a chance de encontrarmos altas taxas de 

mortalidade por tuberculose é maior onde há menos saneamento básico. Como existe 

um grau de colinearidade das duas variáveis, há oportunidade para a redução de 

dimensões. 

Ao rodarmos uma ACP, o resultado que se apresenta é o abaixo: 
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Gráfico 2: Diagrama de dispersão: Segunda Componente ( 2C ) 

 versus primeira componente ( 1C ) 

 

 

 Vemos que a distância entre os pontos foi mantida, mas que, com a definição 

das novas duas componentes 1C  e 2C , a variância é a máxima possível, ou seja, as 

direções apresentadas pelos eixos do novo gráfico são aquelas para os quais a dispersão 

dos pontos é a máxima. O que a ACP produziu foi uma reconfiguração do conjunto de 

dados inicial. Outra característica interessante dessas duas componentes é o fato de elas 

serem ortogonais, ou seja, sua correlação é nula. Dessa forma, eliminamos a 

redundância do problema inicial, apenas determinando duas componentes alternativas às 

variáveis iniciais, mas que são, na verdade, combinações lineares destas.  

 Até agora, não houve de fato uma simplificação do cenário inicial, pois 

iniciamos o exemplo com duas variáveis e temos ainda duas componentes. Para tanto, 

devemos verificar a relevância de cada componente na explicação da variação total da 

informação. Isso será dado pela proporção da variância de cada componente sobre a 

variância total, como na saída a seguir: 

Tabela 1: Variância, % do total da variância e % acumulado da variância das componentes 1 e 2 

( 1C  e 2C ) 

 

Componente Variância 
% da 

Variância 
% da Variância 

Acumulada 

1 1,62 80,76 80,76 

2 0,38 19,24 100,00 
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 A tabela mostra que a componente 1C  apresenta uma variância de 1,62, o que 

representa 80,76% da variância total. Como já definimos que informação, para a 

estatística, corresponde à variação, podemos dizer que apenas com uma componente, 

retemos mais de 80% da informação original. Ao reduzirmos um conjunto de dados em 

duas dimensões para apenas uma, somente perdemos 20% da informação original. 

Dessa forma, em vez de apresentarmos um gráfico com dois eixos, poderíamos apenas 

apresentar uma tabela com a ordenação dos 118 países e suas respectivas componentes 

1C , ao prejuízo de descartarmos 20% das informações iniciais. Talvez, nesse caso o 

ganho que obtemos ao reduzir-se a complexidade possa não parecer suficientemente 

interessante para justificar a aplicação da ACP, já que partimos apenas de duas 

dimensões, mas o ganho será tão maior quanto maior for o número de variáveis com 

que nos depararmos inicialmente. É evidente que, por fim, caberá sempre ao 

pesquisador arbitrar entre complexidade e completude da informação, decidindo se os 

ganhos pela simplificação compensam a perda de informação, ou melhor, se da 

necessidade de simplificação não resulta um cenário excessivamente simplista. 

 Voltando à nossa pergunta inicial sobre qual dos países seria o mais 

desenvolvido, se limitarmos o desenvolvimento apenas ao saneamento e à mortalidade 

decorrente de tuberculose, temos os seguintes resultados para a componente principal 

1C : 

Tabela 2: Valores da Componente 1C  por país 

  

Áustria 0,976 

Brasil 0,508 

Angola -0,876 

Bolívia -1,019 

 

 A componente 1C  deve ser interpretada como a que se relaciona com o 

desenvolvimento por ser aquela que contem mais de 80% da informação total. Dessa 

forma, confirmamos o que já sabíamos sobre a superioridade dos indicadores da Áustria 

com relação aos do Brasil e também sobre a superioridade dos números brasileiros com 

relação aos da Angola e aos da Bolívia. Contudo, apreendemos uma nova informação: 

Angola encontrar-se-ia em estágio superior que a Bolívia, uma vez que o valor de sua 

componente 1C  é superior ao da Bolívia. O leitor interessado poderá encontrar outros 

exemplos com dados reais em Lattin, J. et al. (2011).  
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 Depois de vermos um exemplo prático do uso da ACP e de suas características, 

podemos formalizar como o modelo é construído, de forma geral, com várias 

dimensões. 

 Dada uma matriz de dados X(n x p), em que temos um conjunto de p variáveis 

observadas sobre n elementos. As componentes principais extraídas serão combinações 

lineares das  p  variáveis,  tais que 1C  tenha variância máxima; 2C deve também ter 

variância máxima e ser ortogonal a 1C  (em termos estatísticos, isto equivale a não 

correlação entre as componentes); assim sucessivamente, até que pC  será uma 

combinação linear das  p  variáveis com variância máxima, e ortogonal  a 
121 ,..., pCCC . 

Segundo Johnson (2007), o modelo de análise de componentes principais pode ser 

escrito pelo seguinte conjunto de equações: 
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Nesse estudo, temos que p = 24 e n = 118. Logo nossa matriz inicial de dados 

apresenta 24 variáveis para 118 países. Dessa forma, nosso problema será determinar as 

24 componentes possíveis, ortogonais entre si e com máxima variância. Como há a 

restrição de que uma vez determinada a primeira componente, a segunda não seja 

colinear à primeira, é lógico esperar que as variâncias serão decrescentes. A última 

componente, por não poder ser correlacionada a todas as anteriores, apresentará, então, 

variância tão pequena, que contribuirá muito pouco para a explicação da variância total, 

a ponto de poder ser completamente ignorada. É a eliminação de componentes com 

baixa variância e que, portanto, guardam pouca informação, que nos garante a redução 

esperada do número de dimensões do problema. No nosso exemplo em duas dimensões, 
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vimos que a variância da primeira componente (1,62) era tão superior à da segunda que 

aquela sozinha explica 80% da variação total. 

 Seguindo na definição da ACP, o próximo passo seria o de determinar as 

componentes. Essa etapa se resume a um exercício de maximização da variância, sujeita 

à restrição da não-colinearidade. Podemos formalizar o problema da seguinte maneira: 

pp XaXaXaC 12211111 . . . .   Sendo  

)',...( 1 pXXX      e     )',...( 1111 paaa  ,   podemos escrever: 

XaC '11  . 

Sendo  XaC '11  , é possível mostrar que:  
111 ')( aSaCVar  , onde  S é a 

matriz de covariância amostral de X. Precisamos determinar pRa 1  de tal forma que 

seja máxima 
111 ')( aSaCVar  , sujeita à restrição de 1' 11 aa . 

O método para resolvermos a maximização com restrição é o de multiplicadores 

de Lagrange. A função lagrangeana será: 

  )1'(' 11111  aaaSaL  . 

Derivando em relação á  1a  e igualando á zero: 

  0)(2 11  aIS   

  111 aaS  . 

Esta é a equação característica da matriz  S  que permite extrair seus autovalores  

1  e autovetores  1a . Por outro lado, voltando a expressão para a variância da 

componente: 

  111111 '')( aaaSaCVar   = 111 'aa  

Como 1' 11 aa  , então 11)( CVar . 

Assim, a variância da primeira componente é um autovalor da matriz  S. Como 

essa variância deve ser máxima, 1  é o maior  autovalor de  S. O vetor 1a  será o 

autovetor correspondente, com norma unitária.  
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Para determinarmos as demais componentes, precisamos seguir o mesmo 

procedimento, sendo que a solução completa será obtida quando são extraídos todos os 

autovalores e autovetores da matriz  S. Portanto, operacionalmente falando, determinar 

as componentes principais de um conjunto de dados é extrair os autovalores e 

autovetores de sua matriz de covariância  S. Em aplicações do modelo de análise de 

componentes principais, muitas vezes as variáveis são padronizadas, isto é, são 

transformadas de tal forma que suas médias são iguais a zero, e suas variâncias são 

unitárias. Nesse caso, a matriz de covariância se transforma na matriz de correlação. 

Portanto, é possível resolver o modelo de componentes principais decompondo a matriz 

de covariância ou a matriz de correlação. 

A componente  kC  terá variância igual ao autovalor k  da matriz de covariância 

ou correlação, caso as variáveis tiverem sido padronizadas. Assim, a soma dos 

elementos da diagonal da matriz S, ou seja, das variâncias de todas as variáveis iniciais 

X corresponderá à variância total dos dados. A medida da importância descritiva de uma 

componente kC  qualquer, é dada pela razão entre a sua variância e a variância total, isto 

é, a proporção da variância total descrita por ela: 





p

k

k

kk

trS

1




, onde  p ....21  variância total  =  tr S. 

A combinação linear das variáveis que compõe a componente 

ppkkk XaXaC  ...11 tem como coeficientes as coordenadas do k-ésimo autovetor. O 

sinal e a grandeza de jka  indicam o sentido e a contribuição da j-ésima variável para a 

k-ésima componente. É possível mostrar que a covariância entre a variável jX  e a 

componente kC  é: 

  jkkkj aCX ),cov( . 

 Assim, quanto maior o coeficiente jka , maior a associação entre a variável  jX  

e a componente kC . Esse resultado é muito importante para interpretação, pois permite 

identificar as variáveis que estão mais fortemente associadas a cada componente. 
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 Como já foi mencionado, se as variáveis são padronizadas, a solução do modelo 

é obtida a partir de matriz de correlação. Nesse caso é possível mostrar que: 

 

jkkkj aCXcorr ),(  
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Esse capítulo será dedicado à análise os resultados. O procedimento aqui 

adotado está conforme o indicado em Mingoti (2005). Depois de já ter sido 

compreendido o significado dos objetivos do milênio e de também já ter sido 

formalizado o modelo da ACP, os resultados da análise serão apresentados e 

interpretados neste capítulo. 

 Vale, antes disso, apresentar a tabela que apresenta as correspondências entre o 

nome das variáveis escolhidas para servir de input ao modelo e sua definição: 

Tabela 3: Número, objetivo ao qual se relaciona, nome e definição das variáveis 
 

  

A matriz de dados original não será apresentada, por conta de sua dimensão (118 

x 24), mas seguem as principais estatísticas descritivas de cada variável: 

 

 

Número Objetivo Noma da variável Definição

1 1 pop1usd Proporção da população que vive com menos do que 1 dólar diário

2 1 shareconsumo Participação dos 20% mais pobres da população no consumo nacional

3 1 subnutinf Proporção de crianças menores do que 5 anos abaixo do peso

4 1 subnutpop
Proporção da população cuja alimentação não proporciona o nível mínimo de 

energia

5 2 edupri Proporção das crianças inscritas na escola primária

6 2 alfab Taxa de alfabetização de jovens entre 15 e 24 anos

7 3 ratiogeneroprim
Razão entre meninas e meninos inscritos no ensino primário, secundário ou 

universitário

8 3 particfemsalarios Proporção feminina no trabalho assalariado no setor não agrícola

9 3 particfemparlam Proporção dos assentos ocupados por mulheres no parlamento nacional

10 4 mortinfantil Taxa de mortalidade infantil

11 4 imunizinfantil Proporção das crianças menores que 1 ano imunizadas contra doenças

12 5 mortmaterna Taxa de mortalidade maternal

13 5 maesadolesc Taxa de partos de mães adolescentes

14 5 coberturaprenatal Cobertura do acompanhamento prénatal

15 6 HIVemjovens Incidência de HIV na população entre 15 e 24 anos

16 6 tuberculose Incidência de tuberculose

17 6 mortaltuberculose Mortalidade associada à tuberculose

18 7 floresta Proporção do território coberto por florestas

19 7 CO2 Emissões de dióxido de carbono

20 7 aguapotavel Proporção da população com acesso à água tratada

21 7 saneamento Proporção da população com acesso ao saneamento básico

22 8 telefonefixo Número de telefones fixos por 100 habitantes

23 8 telefonecelular Número de telefones celulares por 100 habitantes

24 8 internet Número de usuários da internet por 100 habitantes
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Tabela 4: Estatísticas descritivas por variável 
 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

pop1usd 0,0 83,8 17,0 22,8 
shareconsumo 0,0 10,6 6,2 2,1 
subnutinf 0,0 43,5 10,1 11,3 
subnutpop 5,0 73,4 13,7 13,0 
edupri 44,6 100,0 90,5 12,0 
alfab 36,5 100,0 90,1 14,5 
ratiogeneroprim 71,0 106,0 96,5 6,1 
particfemsalarios 1,8 55,8 37,2 13,0 
particfemparlam 0,1 56,3 20,4 11,2 
mortinfantil 0,4 108,2 25,6 27,0 
imunizinfantil 46,0 99,0 88,0 12,3 
mortmaterna 0,4 110,0 17,8 22,7 
maesadolesc 1,8 198,9 61,8 51,5 
coberturaprenatal 35,1 100,0 90,7 13,1 
HIVemjovens 0,0 25,9 1,8 4,2 
tuberculose 0,5 83,9 16,7 19,1 
mortaltuberculose 0,0 7,9 1,4 1,8 
floresta 0,1 94,6 31,3 20,9 
CO2 1.250 76.871.140 2.377.788 8.855.811 
aguapotavel 0,5 1,0 0,9 0,2 
saneamento 0,1 1,0 0,7 0,3 
telefonefixo 0,1 63,1 19,0 18,0 
telefonecelular 14,5 203,9 96,4 37,1 
internet 1,1 95,0 37,0 29,0 

  

Como vimos no capítulo anterior, um passo importante da ACP é calcular a 

matriz de correlação entre as variáveis porque dela se originará a medida de variância 

total inicial a ser explicada. Para facilitar a visualização da matriz, os títulos de cada 

variável foram suprimidos, sendo substituídos pela legenda proposta na tabela 3. 
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Tabela 5: Matriz de correlação entre as variáveis 

 

 

 

Uma conclusão importante a partir da matriz de correlações acima é o fato de 

observarmos que dentre as 276 observações possíveis: (24x23)*0,5, temos 136 valores 

superiores a 0,5 em módulo, que foram expressos em negrito pela tabela acima. Ou seja, 

é possível afirmar que cada uma das 24 variáveis guarda, em média, uma correlação 

superior a 0,5 ou inferior a -0,5 com aproximadamente 12 variáveis. Se formos mais 

rigorosos e elevarmos nossa exigência para uma correlação de 0,7, ainda assim, 

veremos um grupo menor de variáveis que apresentam grande correlação entre si, mais 

notadamente as seguintes variáveis: proporção de pessoas que vivem com menos de 1 

dólar por dia, as taxas de alfabetização, de mortalidade materna, de mães adolescentes e 

o acesso ao saneamento básico. 

Esse cenário já é suficiente para nos fazer crer em um grande potencial da 

aplicação da ACP, pois a matriz de correlações nos aponta para uma oportunidade em 

reduzir dimensões que apresentam alto grau de colinearidade. Entretanto, é importante 

lembrar que a simples existência de correlações não é suficiente para inferirmos 

relações de causalidade ou de determinação de uma variável pela outra. Apenas 

podemos inferir que será maior a probabilidade de encontrarmos altas taxas de um 

determinado indicador, se algumas outras condições também estiverem presentes. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 1,0

2 -0,2 1,0

3 0,7 0,0 1,0

4 0,7 -0,3 0,6 1,0

5 -0,6 0,1 -0,6 -0,4 1,0

6 -0,7 0,1 -0,7 -0,4 0,7 1,0

7 -0,4 0,1 -0,5 -0,3 0,6 0,6 1,0

8 -0,6 0,1 -0,7 -0,6 0,5 0,6 0,4 1,0

9 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 1,0

10 0,7 -0,2 0,7 0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,6 -0,1 1,0

11 -0,6 0,1 -0,6 -0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,1 -0,6 1,0

12 0,8 -0,1 0,7 0,6 -0,7 -0,8 -0,6 -0,6 -0,2 0,8 -0,7 1,0

13 0,8 -0,4 0,6 0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,5 -0,2 0,7 -0,6 0,8 1,0

14 -0,4 0,0 -0,7 -0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 -0,4 0,5 -0,5 -0,5 1,0

15 0,4 -0,3 0,1 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,3 0,3 0,0 1,0

16 0,6 -0,2 0,5 0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 0,5 -0,5 0,6 0,5 -0,3 0,5 1,0

17 0,6 -0,1 0,6 0,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,4 -0,1 0,6 -0,5 0,6 0,5 -0,3 0,3 0,9 1,0

18 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0

19 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,0

20 -0,8 0,1 -0,7 -0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,1 -0,7 0,6 -0,8 -0,8 0,6 -0,3 -0,6 -0,6 0,1 0,1 1,0

21 -0,8 0,2 -0,8 -0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,2 -0,8 0,7 -0,8 -0,8 0,6 -0,3 -0,6 -0,6 0,0 0,1 0,8 1,0

22 -0,7 0,3 -0,7 -0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,3 -0,7 0,5 -0,7 -0,7 0,5 -0,3 -0,6 -0,6 0,0 0,2 0,7 0,8 1,0

23 -0,7 0,1 -0,7 -0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 0,1 -0,6 0,5 -0,7 -0,6 0,5 -0,2 -0,4 -0,4 0,1 0,0 0,7 0,7 0,5 1,0

24 -0,7 0,3 -0,7 -0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,3 -0,7 0,5 -0,7 -0,7 0,5 -0,3 -0,6 -0,6 0,1 0,1 0,7 0,8 0,9 0,6 1,0
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Assim, se é alta a incidência de pobreza em um país, é mais provável que nele também 

possamos observar um baixo acesso ao saneamento. 

Ao extrairmos, então, as componentes principais, temos os seguintes percentuais 

da variância total explicados por cada uma delas: 

Tabela 6: Variância, % da variância e % da variância acumulada por componente 

 

Componente Variância 
% da 

Variância 
% Variância 
Acumulada 

1 12,11 50,47 50,47 

2 1,85 7,70 58,17 

3 1,30 5,43 63,60 

4 1,14 4,75 68,36 

5 1,12 4,69 73,04 

6 0,98 4,09 77,13 

7 0,90 3,73 80,86 

8 0,66 2,76 83,62 

9 0,64 2,66 86,28 

10 0,48 2,01 88,29 

11 0,41 1,73 90,02 

12 0,38 1,57 91,59 

13 0,37 1,53 93,12 

14 0,32 1,32 94,44 

15 0,28 1,16 95,60 

16 0,21 0,88 96,48 

17 0,17 0,73 97,21 

18 0,15 0,61 97,81 

19 0,14 0,56 98,38 

20 0,12 0,51 98,89 

21 0,09 0,40 99,28 

22 0,08 0,34 99,63 

23 0,06 0,27 99,90 

24 0,02 0,10 100,00 

 

A conclusão que mais nos interessa é o fato de que com apenas uma combinação 

linear das 24 variáveis conseguirmos guardar mais de 50% da variação total das 

informações, o que é um resultado extremamente positivo para o objetivo de 

simplificação da complexidade inicial dos dados. Isso significa que, com apenas uma 

projeção do conjunto de dados em apenas um eixo, conseguimos reter 50% da 

informação original, ou ainda, que ao compormos, por meio de ponderações, um índice 

com os 24 indicadores originais, esse índice único será capaz de explicar a metade do 
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total das diferenças existentes entre os 118 países. Além disso, vemos que com apenas 5 

componentes, já conseguimos explicar mais 73% das variações e que as 15 últimas 

componentes apenas contribuem com 10% da variância total. No gráfico abaixo, 

podemos observar como avança a proporção da variância capturada na medida em que 

adicionamos mais componentes. Logicamente, só atingimos a completude absoluta do 

cenário inicial quando levamos em conta 24 componentes, mas a quantidade adicionada 

de informação por uma nova componente é decrescente, como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3: % da variância acumulada pelo número de componentes utilizados 

 

 

 

Vamos nos concentrar agora na interpretação das duas primeiras componentes: a 

primeira, que explica 50,5% e a segunda, que explica 7,7%. Uma ferramenta que nos 

auxilia na identificação das variáveis que são mais evidenciadas por cada uma das 

componentes é a matriz de correlação. A associação entre os indicadores e as 

componentes nos permitirá inferir o significado de cada componente, ou seja, a 

reexpressão das variáveis em um novo eixo possibilita que esse eixo, definido pela 

ACP, assuma condição de ser propriamente uma nova variável, para a qual, cada país 

terá um valor observado. Dessa forma, será possível comparar o valor da componente 1 

do Brasil com o do Japão, por exemplo. 
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            Tabela 7: Correlação entre variáveis e componentes 1 e 2:             

 

 

  

Constata-se que a componente 1 apresenta correlação superior a 0,65, em 

módulo, com 16 das 24 variáveis. Além disso, a correlação é positiva para indicadores 

que caracaterizam o desenvolvimento, como: acesso à educação primária, taxa de 

alfabetização, acesso a saneamento básico e a agua potável, imunização infantil e acesso 

a telefones fixo e celular e à internet. Para indicadores associados à pobreza, a 

correlação da primeira componente é negativa: subnutrição, mortalidade infantil,  

materna e por tuberculose e proporção da população que vive que com menos de um 

dólar. Esse padrão de correlações nos permite nomear a componente 1 como 

“desenvolvimento”. Isso quer dizer que o eixo definido por essa componente é 

orientado de forma a ser positivo no sentido do desenvolvimento e negativo, no da 

pobreza. 

Componente 1 Componente 2

pop1usd -0,88 0,18

shareconsumo 0,21 -0,51

subnutinf -0,84 -0,24

subnutpop -0,68 0,25

edupri 0,76 0,24

alfab 0,85 0,23

ratiogeneroprim 0,61 0,37

particfemsalarios 0,73 0,18

particfemparlam 0,24 0,24

mortinfantil -0,85 0,00

imunizinfantil 0,72 0,11

mortmaterna -0,90 0,02

maesadolesc -0,85 0,13

coberturaprenatal 0,66 0,50

HIVemjovens -0,35 0,66

tuberculose -0,68 0,42

mortaltuberculose -0,70 0,24

floresta 0,09 0,30

CO2 0,16 -0,04

aguapotavel 0,86 -0,05

saneamento 0,91 -0,03

telefonefixo 0,82 -0,12

telefonecelular 0,77 0,11

internet 0,84 -0,11
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Como vimos, restrição imposta pelo modelo de que a segunda componente não 

seja correlacionada à primeira acaba por provocar uma redução na proporção da 

variância total explicada por ela. Além disso, as correlações entre a a componente 2 e os 

indicadores são, em geral, mais baixas, sendo superiores a 50% com apenas três 

variáveis: a proporção do consumo total referente aos 20% mais pobres da população, a 

incidência de HIV em jovens e a cobertura do acompanhamento pré-natal. Para, então, 

melhor interpretar o siginificado da componente 2, podemos recorrer à avaliação dos 

seus scores, ou cargas, para cada variável, ou seja, os pesos ponderados que cada 

variável teria, no cálculo de um índice para a componente 2. 

 

Tabela 8: Cargas das componentes 1 e 2 por variável:  

 

 

  

Componente 1 Componente 2

pop1usd -0,07 0,10

shareconsumo 0,02 -0,28

subnutinf -0,07 -0,13

subnutpop -0,06 0,13

edupri 0,06 0,13

alfab 0,07 0,13

ratiogeneroprim 0,05 0,20

particfemsalarios 0,06 0,10

particfemparlam 0,02 0,13

mortinfantil -0,07 0,00

imunizinfantil 0,06 0,06

mortmaterna -0,07 0,01

maesadolesc -0,07 0,07

coberturaprenatal 0,05 0,27

HIVemjovens -0,03 0,36

tuberculose -0,06 0,23

mortaltuberculose -0,06 0,13

floresta 0,01 0,16

CO2 0,01 -0,02

aguapotavel 0,07 -0,03

saneamento 0,08 -0,02

telefonefixo 0,07 -0,06

telefonecelular 0,06 0,06

internet 0,07 -0,06
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Por meio da análise dos scores, é possível notar que a componente 2 trata de um 

campo de assuntos mais específico que a componente 1, pois há menos cargas com 

valores elevados para a componente 2, porém os valores mais altos desta componente 

são superiores aos daquela. Os temas que predominam na segunda componente são a 

desigualadade de renda, questões relacionadas a gênero (altos scores para razão entre 

mulheres e homens com acesso à eduação, participação feminina no parlamento 

nacional e cobertura de assistência pré-natal) e a incidência de HIV e de tuberculose. 

Como as componentes são independentes, não é possível interpretar a segunda 

componente em função da primeira. Isso quer dizer que não é possível identificar um 

padrão direto entre a componente 1, a que expressa o desenvolvimento, e a componente 

2. Assim, é possível que países com baixos valores para o desenvolvimento tanto 

apresentem valores também baixos para a componente 2, quanto valores mais elevados. 

Porém, como sabemos de antemão, desigualdade de renda, de tratamento entre gêneros 

e alta incidência de certas doenças são fatores inquestionavelmente indesejáveis; por 

isso, podemos definir a segunda componente como caracterizadora do tipo de pobreza. 

Por evidenciar aspectos particulares do subdesenvolvimento, que podem estar ou não 

presentes em países pobres, essa variável tem o poder de qualificar esses países, ou 

melhor, explicar importantes diferenças entre países que tenham sido classificados 

como tendo o mesmo nível de desenvolvimento. Dessa forma, é possível compreender, 

por exemplo, que apesar de apresentarem valores próximos para a componente 

desenvolvimento, África do Sul e Índia estão muito distantes uma da outra, no que se 

refere à componente 2. A epidemia de AIDS, que atinge 17,8% da população jovem sul-

africana, enquanto que na Índia, esse indicador é de apenas 0,3%, é definitiva ao 

distinguir esses dois países, opondo-os no que se refere à componente 2. Do mesmo 

modo, o Yemen, país que apresenta o valor mais baixo para componente 2 entre todos 

os estudados, além de não ter sido praticamente atingido pela AIDS, destaca-se pelo 

baixíssimo avanço dos direitos das mulheres. Nesse país, há apenas 82 estudantes 

mulheres para cada 100 estudantes homens, as mulheres apenas detém 6,2% da renda 

assalariada, somente 47% das mulheres grávidas têm acesso ao pré-natal e a 

participação feminina no parlamento é quase inexistente (0,3% dos assentos). Portanto, 

enquanto a componente 1 exprime o desenvolvimento, a componente 2 ajuda a 

descrever condições particulares da pobreza. 
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Tendo sido definidas as duas compoentes, convém agora utilizá-las para melhor 

compreender a situação em que se encontra o mundo, a partir da ACP realizada. Um 

recurso visual que nos permite representar as componentes para os 118 países é o 

seguinte gráfico de dispersão: 

 

Gráfico 4: Diagrama de dispersão das duas componentes principais 

 

 

 É possível percerber um afunilamento da concentração dos pontos do gráfico na 

direção do eixo da componente 1. Se dividirmos o gráfico em dois grandes hemisférios, 

utilizando o eixo vertical da componente 2 como referência, nota-se que os países 

localizados mais à direita estão mais concentrados em torno do eixo horizontal, 

enquanto os países pertencentes à outra metade, à esquerda do gráfico, apresentam uma 

maior dispersão. Pela definição das componentes, vimos que há uma grande lista de 

indicadores que compõem o desenvolvimento, confirmando seu caráter plural, porém há 
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um grupo menor de indicadores que são expressos pela componente 2, que definimos 

como caracterizadores da pobreza ou do desenvolvimento. Assim, entre os mais pobres, 

ou seja, os que apresentam menor valor relativo para a componente 1, existe maior 

variedade de caracterizações. Já entre os mais ricos, há menor distinção entre eles com 

relação à componente 2. 

 Essa tendência se aprofunda na medida em que caminhamos no sentido positivo 

do eixo horizontal. O próximo gráfico reproduzirá exatamente o anterior, porém os 

rótulos dos pontos que identificam o nome dos respectivos países serão omitidos, com o 

objetivo de melhor visualizarmos sua distribuição.  

 

Gráfico 5: Diagrama de dispersão das duas componentes principais sem rótulo de dados 

 

 

 Esse afunilamento ocorre porque a grande multicolinearidade original das 

variáveis que retratam o desenvolvimento provoca, após a ACP eliminar a redundância 
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de informações, uma concentração dos países em torno de um padrão muito restrito de 

desenvolvimento. As possibilidades de se compensar um desempenho muito negativo 

em um dos objetivos do milênio, por um desempenho superior em outros são muito 

baixas. Daí, decorre a necessidade de se enfrentar amplamente e simultaneamente todos 

os grandes temas do desenvolvimento e não apenas alguns, de forma isolada. Na prática, 

não se observa país no mundo que tenha superado completamente o tema da eduação 

básica, por exemplo, negligenciando o combate à subnutrição, ou sem deixar de 

promover a saúde pública. Se por um lado, há uma exigência de se compreender o 

desenvolvimento de forma mais plural, por outro, não se pode tomar a perspectiva 

multifacetada do desenvolvimento como forma de privelgiar um determinado ponto de 

vista em detrimento de outros, já que a grande correlação entre a maior parte das 

variáveis aponta para a improbabilidade de que uma melhoria localizada apenas em um 

indicador possa se alastrar positivamente por todo o conjunto de indicadores. Dessa 

forma, os padrões de desenvolvimento que caracterizam os países com os maiores 

valores para a componente 1 são realmente limitados e restrigem-se mais ainda quanto 

mais desenvolvido se torna o país. 

 O contrário ocorre para os países mais pobres. A grande variedade de padrões de 

pobreza apontada pelos gráficos anteriores decorre do destaque negativo que cada grupo 

de países consegue ostentar em um tema diferente do desenvolvimento. Nesse sentido, a 

pobreza pode estar associada à desigualdade na distribuição de renda, mas também à 

epidemia de doenças como a AIDS e a tuberculose ou, então, a padrões de desigualdade 

entre gêneros. Como a pobreza se define pela ausência do desenvolvimento, cada país é 

pobre de acordo com o que mais lhe falta. Os pobres, apesar de apresentarem  

semelhanças entre si suficientemente para que sejam identificados como tais, 

apresentam mais particulares do que os mais desenvolvidos. Isso quer dizer que, embora 

haja uma série de condicionantes para configurar a pobreza, assim como há também 

para configurar o desenvolvimento, esses condicionantes não impedem que apenas um 

ou outro elemento seja suficiente para criar uma diferença relevante entre os países 

pobres. Não há, entre os ricos, exemplo de país que não apresente alta taxa de 

alfabetização, mas, entre os pobres, há tanto casos de países com alfabetização acima da 

média, como Honduras (95,8%), mas que apresentam pobreza igualmente acima da 

média (17,9% da população vivem com menos de um dólar diário), como outros que se 

destacam pelo analfabetismo generalizado, como Níger, onde apenas 36,5% dos jovens 
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sabem ler. No caso de Honduras, uma taxa considerável de alfabetização não foi 

suficiente para lhe garantir um bom índice de desenvolvimento, mas é já é o bastante 

para que se diferencie de Níger. 

 Desse modo, ao contrário do que pode sugerir o bom senso, há mais maneiras de 

ser pobre do que de ser rico. A pobreza não uniformiza, ela admite variação, enquanto o 

desenvolvimento se dá de modo a forçar a convergência a um determinado padrão. Essa 

conclusão remonta à frase de abertura de Anna Karenina, de Léon Tolstoi: 

“As famílias felizes parecem-se todas; as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua 

maneira”. 

 Uma segunda conclusão da ACP e do gráfico de dispersão de suas duas 

componentes principais é que, de modo geral, algumas proximidades geográficas entre 

os países se mantiveram com relação às componentes. A figura a seguir mostra, de 

forma estilizada, regiões do gráfico 4 que concentram países pertencentes a uma mesma 

região geográfica. É mais provável que a distância, no gráfico, entre países vizinhos seja 

menor, resultando em um mapa mundi alternativo do desenvolvimento. 

É lógico que a proximidade geográfica é apenas relevante no que concerne à 

eventual semelhança entre vizinhos no que se refere à cultura, aos processos históricos, 

à disponibilidade de recursos naturais, entre outros. Exemplos contrários, como o de 

Israel, que encontra-se próximo da Austrália e da Bélgica no diagrama de dispersão, 

parecem ser apenas exceções pontuais. A existência de uma nuvem de países latino 

americanos, da qual o Brasil faz parte e também a Bolívia, o Peru, a Colômbia, o 

Panamá, o Paraguai e o Equador, é bastante evidente, apesar de exluir o Uruguai. 

Também é possível identificar que a Argélia, o Marrocos e o Egito também formam um 

conjunto de países no gráfico, assim como Angola, o Congo, o Malawi, a Tanzânia e 

Uganda também se encontram relativamente próximos no diagrama. 
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Figura 2: Diagrama de dispersão e localização geográfica dos países 

 

 

 

 Essa observação, mais do que uma mera curiosidade interessante, é uma forma 

de checar que a subsituição das 24 variáveis iniciais por apenas 2 novas componentes 

não provocou grandes distorções na representação da realidade, apesar da perda de 

quase 42% da quantidade de informação inicial. Pelo contrário, a ACP possibilita que 

sejamos capazes de visualizar padrões que antes não eram claros no banco de dados 

formado por 2.832 (24x118). 

 Além disso, a estilização proposta pela Figura 2 confirma novamente a hipótese 

da existência de maior variedade de pobreza em relação à riqueza. O continente 

africano, sendo o mais pobre, é dividido em pelo menos quatro grandes subregiões, 

enquanto as possíveis subregiões identificáveis no continente europeu, além de serem 

menos evidentes, apresentam distâncias entre si muito inferiores às observadas entre os 

grupos africanos. A grande heterogeneidade presente na África contrasta-se com a 
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relativa homogeneidade do grupo de países mais ricos. Os países africanos, apesar de 

terem em comum o baixo nível de desenvolvimento expresso pela compontente 1, 

apresentam grande variedade no que se refere à componente 2, explicitando tipificações 

distintas de pobreza que rompem com estereótipos frequentes, que reúnem todo o 

continente sob o rótulo da pobreza.  
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CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho mostrou a relação existente entre as Metas do Milênio das 

Organizações das Nações Unidas e o desenvolvimento sob a ótica de Amartya Sen. A 

abordagem teórica deste último enfatiza a multidimensionalidade do desenvolvimento 

das nações, o que se harmoniza com as metas propostas, quantificadas por dezenas de 

indicadores. As dificuldades de se analisar grande quantidade de informações foram  

enfrentadas com o uso da análise estatística multivariada. 

Com a aplicação da análise de componentes principais, é possível comprovar a 

hipótese sobre a existência de mais variados padrões de pobreza no mundo do que de 

riqueza. A maior tipificação da pobreza contrasta-se com a relativa homogeneidade que 

o conjunto de países mais desenvolvidos apresenta, o que justifica a existência de 

políticas de combate à pobreza específicas para cada grupo de países. Nesse sentido, é 

exemplar a maior variação existente entre os padrões de subdesenvolvimento nos países 

africanos, quando são comparados à concentração de países desenvolvidos em torno de 

um padrão praticamente uniforme. 

Além disso, a ACP, comprovou-se como um método eficiente para ser aplicado 

no caso dos indicadores referentes aos objetivos do milênio da ONU, por essa ser uma  

situação em que a existência de múltiplas variáveis correlacionadas dificulta o manuseio 

da informação. Ao reexpressar os dados de maneira a evidenciar a direção de maior 

dispersão, maximiza-se a informação capturada, reduzindo-se a redundância inicial. A 

manutenção de 58% da informação total, quando operamos a redução de 24 dimensões 

para apenas duas, demonstra que a ACP, ao permitir a identificação mais eficiente de 

padrões, não provoca deformações ao conjunto de dados original. Conclui-se que, além 

de o caso dos objetivos do milênio ser um exemplo clássico de aplicação da ACP, esta 

foi extremamente exitosa ao eliminar redundâncias, potencializando a visualização do 

que realmente importa do conjunto de dados original. 

O tratamento da complexidade pela estatística multivariada, dessa forma, 

contribui para que a ampliação do conceito de desenvolvimento, defendido por Amartya 

Sen, não resulte em um conjunto de dados inadiministrável. Evita-se, portanto, que a 

maior complexidade de informações sirva de justificativa para a manutenção de visões 

simplistas acerca do desenvolvimento, que ignoram a relevância da liberdade como 
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verdadeiro objetivo do homem e das sociedades. A dificuldade técnica, então, não mais 

seria motivo para que visões limitadas sobre o desenvolvimento sejam perpetuadas, o 

que evidencia o poder da estatística e da economia, como ciências instrumentais que 

têm o poder de facilitar o correto diagnóstico da realidade, fundamental à elaboração de 

políticas públicas que enfrentem adequadamente problemas sociais, como a pobreza e o 

subdesenvolvimento. 
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