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RESUMO

A problemática inicial do trabalho, parte da análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos pa -
íses latino-americanos entre os anos de 2007 e 2010, levando em conta a crise econômica que afetou o  
mundo inteiro em 2008. O trabalho faz a análise de 21 países que compõe a América Latina. As ativida -
des realizadas partiram de revisões teóricas sobre a metodologia shift-share e analise de dados estatísticos  
do IDH, além de leituras sobre o impacto na críse na América Latina. Os autores utilizados, abordam ex -
plicações teóricas e práticas sobre a metodologia e análises em uma perspectiva de desenvolvimento eco -
nômico e social, onde se buscou da melhor forma possível adapta-la a análise dos componentes básicos 
saúde, educação e renda. O estudo fez uma aplicação da metodologia adaptada shift-share para analisar os  
componentes de variação do IDH e assim verificou-se a eficiência alocativa que é a capacidade de gerir 
recurso para proporcionar o desenvolvimento social e a ativação social que é o desenvolvimento dos com -
ponentes do IDH, dessa forma foi possível a elaboração de gráficos e tabelas analíticas que demonstrou  
claramente o grau de variação que tais países latino-americanos sofreram nos elementos saúde, educação 
e renda entre 2007 e 2010 e assim, subdividindo-os em quatro níveis de variação.

Palavras-chave:  shift-share, eficiência  alocativa,  América  Latina,  crise  econômica,  Índice  de 
Desenvolvimento Humano.

Anais do I Encontro de Iniciação Científica e de Extensão da Unila
Unila-Centro, Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 4 e 5 de junho de 2012

35 de 137


