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Síntese de Indicadores Sociais

Objetivo:

➢ Traçar um perfil das condições de vida da população brasileira,

procurando ressaltar os níveis de bem-estar das pessoas,

famílias e grupos sociais, tendo como eixo de análise principal

a perspectiva das desigualdades (entre os grupos sociais e de

acesso a serviços);

➢ Subsidiar o Estado brasileiro com indicadores para a

elaboração de planejamento de políticas públicas no campo

social;

➢ Subsidiar as discussões das agendas internacionais de

desenvolvimento (2030/ODS)
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Estrutura Econômica e Mercado de Trabalho

✓ Em geral taxas positivas de PIBpc e CF até 2014;

✓ Crise econômica (2015 e 2016)

✓ Dinâmica econômica (2017 e 2018): pequenas variações positivas nos indicadores

✓ Reflexos sobre o mercado de trabalhoção positiva.



✓ Crescimento da taxa de desocupação de 2015 a 2017 
✓ Queda da taxa de desocupação entre 2017 e 2018
✓ Crescimento contínuo da taxa de subutilização desde 2015 – subocupação por insuficiência de horas 

trabalhadas e força de trabalho potencial

Estrutura Econômica e Mercado de Trabalho



✓ Queda na participação dos trabalhadores com vínculo: de 51,4% em 2014 para 47,4% em 2018;
✓ Crescimento da participação dos empregados sem carteira e por conta própria: de 2014 41,6% dos 

trabalhadores eram empregados sem carteira e conta própria. Em 2018 eram 45,6%

Estrutura Econômica e Mercado de Trabalho



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012 – 2018
Nota: Dados consolidados de primeiras entrevistas

✓ Entre 2012 e 2014: crescimento de 7,4% no rendimento médio
✓ Entre 2014 e 2018: queda de 2,5% no rendimento médio
✓ Crescimento do rendimento médio entre 2017 e 2018

Estrutura Econômica e Mercado de Trabalho



✓ Redução da desigualdade de rendimento (razão 10/40) até 2015;
✓ Crescimento da desigualdade a partir de 2016 
✓ O maior valor da série foi em 2018

Estrutura Econômica e Mercado de Trabalho



✓ Até 2015: redução da razão 10/40 pelos maiores ganhos (ou menores perdas) dos 40% com menores rendimentos;
✓ A partir de 2016: aumento da razão 10/40 pelos maiores ganhos (ou menores perdas) dos 10% com maiores 

rendimentos;
✓ Nos últimos 4 anos houve queda no rendimento dos 40% com menores rendimentos

Estrutura Econômica e Mercado de Trabalho



✓ Entre 2014 e 2018: aumento de 9,3 pontos percentuais na taxa de desocupação entre os jovens

Grupos Populacionais Específicos



✓ Crescimento na proporção de jovens que não estudam e não estão ocupados entre 2016 e 2018: de 

21,8% para 23,0%;

✓ Maior proporção de mulheres (28,4%) do que homens (17,6%)

✓ Mulheres pretas ou pardas (32,4%) e homens brancos (14,6%)

Grupos Populacionais Específicos



✓ A interrupção precoce dos estudos parece aumentar as chances do jovem com 18 anos ou mais de estar 

na situação

✓ Em 2018, entre os jovens com 18 a 24 anos que não estudavam e não estavam ocupados, 46,6% não 

tinham concluído o ensino fundamental e 27,7% tinham concluído apenas o ensino fundamental ou 

cursado até o médio incompleto

✓ Entre os jovens com 25 a 29 anos, os mesmos percentuais eram de 44,1% e 31,2%, respectivamente.

Grupos Populacionais Específicos



Padrão de Vida e 

Distribuição de Renda



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012 – 2018
Nota: Dados consolidados de primeiras entrevistas
Rendimentos deflacionados para reais médios de 2018
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Distribuição de Rendimento

✓ Entre 2012 e 2014: crescimento de 6,6% no rendimento médio
✓ Entre 2014 e 2018: queda do rendimento; crescimento entre 2017 e 2018



✓ Entre 2012 e 2014, o crescimento do RDPC das pessoas entre os 40% menores rendimentos foi superior

ao do total da população;

✓ A partir de 2017 o crescimento do RDPC do total da população passa a ser superior ao dos 40% com

menores rendimentos

✓ Entre 2012 e 2018 o crescimento do RDPC dos 40% mais pobres foi de 3% e o do total da população,

6,3%

Distribuição de Rendimento



✓ O RDPC da população de cor ou raça preta ou parta foi de cerca de 50% ao da população branca ao
longo da série

Distribuição de Rendimento



Linhas de Pobreza do Banco Mundial (pelo PPC):

• Países de renda baixa: US$ 1.90/dia

• Países de renda média baixa: US$ 3.20/ dia

• Países de renda média alta: US$ 5.50/ dia

• Países de renda alta: US$ 21.70/ dia Fonte: FERREIRA, F.; SANCHEZ, C., 2017

Linhas de Pobreza e a Agenda 2030



Linhas de Pobreza e a Agenda 2030

Monitoramento da 

pobreza global



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012 – 2018
Nota: Dados consolidados de primeiras entrevistas
Rendimentos deflacionados para reais médios do próprio ano

✓ Em 2018 cerca de 13,5 milhões de pessoas tinham rendimento abaixo de US$ 1,90 PPC por 

dia

Linhas de Pobreza 



Linhas de Pobreza e a Agenda 2030

Monitoramento da 

pobreza nacional



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012 – 2018
Nota: Dados consolidados de primeiras entrevistas
Rendimentos deflacionados para reais médios do próprio ano

✓ A queda entre 2017 e 2018 foi concentrada na Região Sudeste

✓ Em 2018 cerca de 52,5 milhões de pessoas tinham rendimento abaixo de US$ 5,50 PPC por 

dia

Linhas de Pobreza 



Linhas de Pobreza 



✓ Maior proporção de pessoas pobres residindo em domicílios com ausência de serviços de

saneamento

✓ Quase 60% das pessoas pobres residem em domicílios com ausência de pelo menos um

serviço de saneamento.

Condições de moradia



Análise adicional à pobreza monetária

Direitos podem estar sendo violados mesmo para pessoas 
com rendimento acima da linha de pobreza

Exercício com restrições de acesso à educação, proteção
social, moradia adequada, serviços de saneamento básico e
internet

Restrições de acesso em múltiplas dimensões



✓ 10,6% das pessoas residiam em domicílios com ao menos três restrições de acesso. Na 

região Norte eram 23,3% e no Sudeste, 4,0%;

✓ A principal restrição se refere ao acesso a serviços de saneamento básico 

Restrições de acesso em múltiplas dimensões



Educação

➢ Educação básica e superior: frequência escolar, as desigualdades no acesso,

trajetória e permanência em instituição de ensino;

➢ Gestão escolar: aspectos das metas 18 e 19 de gestão democrática do PNE

Diretrizes:

▪ Metas e estratégias do Plano Nacional da Educação (PNE);

▪ Metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 4)



✓ O atraso escolar é um dos grandes
motivadores da evasão definitiva;

✓ O atraso dos estudantes em

relação à etapa frequentada atinge

seu maior valor para o grupo de 15

a 17 anos (23,1%) ;

✓ Esse indicador era 4 vezes maior

entre os pertencentes aos 20% da

população com os menores

rendimentos (33,6%) em

comparação com os que faziam

parte dos 20% com os maiores
rendimentos (8,6%)

Educação



✓ Será necessário um crescimento da proporção de jovens de 18 a 24 anos que frequenta ou já

concluiu o ensino superior de 25,2%, em 2018, para 33%, em 2024 (Meta 12 PNE = TAFEL-

Taxa ajustada de frequência escolar líquida)

Educação



✓ A meta 19 do PNE

pretende assegurar a

implementação dos planos

de carreira para os

profissionais da educação,

tanto docentes como não

docentes.

✓ Somente 38,8% dos

municípios possuíam plano

de carreira vigente para os

profissionais não docentes.

Os cinco menores

percentuais estavam no

Amapá (12,5%), Paraíba

(14,8%), Ceará (15,2%),

Goiás (22,4%), Rio Grande

do Norte (23,4%) e

Maranhão (27,2%).

Educação



Gestão Escolar

✓ A meta 18 do PNE procura estimular critérios de mérito, desempenho e participação da

comunidade escolar na escolha dos diretores de escola

✓ MUNIC 2018, 69,5% dos municípios, isto é, 3 869 municípios, recorreram somente à livre

indicação do poder executivo para a escolha dos diretores de escola da rede municipal.

Houve uma queda de 4,9 pontos percentuais em comparação com 2014 (74,4%).
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Gráfico 15 - Proporção de municípios onde a nomeação dos diretores de escola ocorrem somente por indicação, segundo as Grandes Regiões,

a existência de Conselho Municipal de Educação - CME, o número de reuniões do CME nos últimos 12 meses e 
as classes de tamanho dos municípios - 2014  e 2018

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipa is 2014 e 2018.




