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1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) criou 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que desde 1990 tem como o 

objetivo anexar informações importantes para analise de desenvolvimento 

socioeconômico dos países, antes do IDH somente utilizava-se no Brasil o 

calculo do Produto Interno Bruto (PIB) como principal fonte de dados 

econômicos.  

Com o tempo a utilização exclusiva do PIB como dados tornou-se 

inviável como única base estatística econômica tendo em vista, a necessidade 

de informações atreladas a outros aspectos, como os aspectos 

Socioeconômicos para informações de valor mais conciso em busca de 

melhores tomadas de decisões futuras da nação brasileira. 

Segundo o Portal na Internet do PNUD Brasil o Índice de 

desenvolvimento humano, atualmente, se constituem de três pilares: 

Educação, Saúde e Renda. Para que se obtenha o devido padrão de qualidade 

destes fatores é necessário que a nação possua uma boa estrutura política e 

econômica com o fim de proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos. 

De acordo com estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC), o Brasil vem apresentando um constante 

crescimento no comércio internacional. Desta forma, este trabalho mostrará um 

comparativo entre o avanço do comércio exterior brasileiro com o respectivos 

dados do IDH expondo a promissora e crescente influencia na renda advinda 

do comércio exterior com os índices socioeconômicos brasileiros.   

2. OBJETIVOS  

 

O objetivo desta pesquisa consiste na análise do crescimento do 

comércio exterior brasileiro e a melhoria de qualidade de vida que pode ser 

constatada da análise dos dados de comércio exterior fornecidos pelo MDIC e 

os índices do IDH. 



3. METODOLOGIA 

 

O trabalho desenvolve-se por meio de pesquisa bibliográfica e por 

conteúdos de sites especializados. Utiliza-se também portais de órgãos oficiais 

do governo brasileiro e de organizações internacionais a fim de complementar 

este artigo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo informações coletadas no MDIC, pelo Sistema de Análise das 

Informações de Comércio Exterior (AliceWEB), do ano de 2005 a 2011 a 

balança comercial brasileira fechou com saldo positivo. Porém, o saldo Balança 

Comercial de 2005 fechou em média 33% maior que no ano de 2011 conforme 

pode se observar na tabela abaixo. 

 

Balança Comercial Brasileira (US$ FOB) 

  2005 2011 

Exportações $118.529.184.899,00 $256.039.574.768,00 

Importações $73.600.375.672,00 $226.246.755.801,00 

Saldo $44.928.809.227,00 $29.792.818.967,00 

                                                                                                                   Fonte: Dados obtidos em AliceWEB. 

Por outro lado o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil Aumentou 

neste mesmo período em torno de 5% de acordo com as informações de dados 

pesquisados da PNUD, divisão da organização das nações unidas. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

  2005 2011 

Brasil 0,705 0,740 
                                                                                   Fonte: Human Development Reports. 

O fator que demonstra o grande auxilio decorrente do Comércio Exterior 

no aumento do IDH é o aumento na movimentação de exportações e 

importações do país que ultrapassou o dobro em seis anos. 

O aumento na movimentação de exportação e importações do Brasil 

alavanca a economia do país, movimenta mais recursos, gera mais empregos, 



aumenta a arrecadação de impostos e cria fatores que aumentam a qualidade 

de vida da população Brasileira elevando o Índice de desenvolvimento humano. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao decorrer da pesquisa foi possível constatar que o IDH está 

diretamente atrelado ao crescimento econômico do país, quanto melhor a 

economia e a maior movimentação de recursos maior se torna o impacto na 

qualidade de vida do cidadão, principalmente nos critérios Educação e Saúde. 

O Brasil melhorou IDH no período entre 2005 e 2011, e o comércio 

exterior mostram-se como promissora área de investimento para futuras 

melhoras na qualidade de vida do cidadão, pois com investimento no comércio 

exterior se tem o retorno de melhora na economia. 
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