
PIB PER CAPITA DO ACRE 

O jornal Valor Econômico publicou semana passada matéria de autoria da jornalista Camilla Veras Mota, em 

que apresentou estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, que analisou os pedidos de 

aposentadorias por tempo de contribuição em todos os entes federados e a própria União. O estudo chegou a 

conclusão de que os cidadãos da Região Sul conseguem a aposentadoria por tempo de contribuição até os 

60 anos idade. A reportagem busca relacionar idade e aposentadoria ao início da vida laborativa e de seu 

registro na Carteira de Trabalho, ou seja, a formalização do trabalho no Sul é a regra.  

O estudo ainda traz um comparativo com o PIB per capita (2013) e a expectativa de vida (2014) em cada ente 

federado, concluindo que nas federações onde o PIB per capita e a expectativa de vida são maiores, a 

aposentadoria por tempo de contribuição ocorre mais cedo. O segredo está na cultura e na educação da 

Região Sul, onde a informalidade não é aceita pelos cidadãos e o início da vida laborativa é formalizado de 

imediato na CTPS.  

A falta de educação retira da pessoa o direito de escolher seu emprego, restando aceitar o primeiro que lhe é 

ofertado e sem opção de registro na carteira. Este procedimento ou escolha forçada, aumenta a informalidade 

e prejudica a aposentadoria por tempo de contribuição. Conhecimento vindo da educação é a maior arma 

contra a informalidade. Os dados do Acre afirmam que nossos cidadãos só conseguem pedir aposentadoria 

por tempo de contribuição aos 63,9 anos de idade, tendo uma sobrevida de apenas 21,12 anos depois de 

aposentado.  

Mas o que nos chamou a atenção no estudo foi o PIB per capita dos estados. O Acre possuía em 2013 um 

PIB per capita de R$14.700,00, ou seja, esse era o valor de cada acreano naquele ano. E o que é PIB? PIB, é 

o Produto Interno Bruto, que corresponde a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, 

estado, cidade ou região, num determinado ano. O PIB per capita é encontrado quando se divide o valor do 

PIB de um ano, pela população registrada naquele mesmo ano. Portanto, em 2013, o acreano valia 

R$14.700,00. 

Olhando o estudo e partindo da premissa do menor para o maior em relação ao PIB per capita, o Acre fica na 

sétima posição, ou seja, dos 26 entes federados mais o Distrito Federal e a própria União, o Acre tem o 

sétimo pior PIB per capita do Brasil. Os outros seis estados que possuem PIBs per capita piores que o Acre 

são: Piauí - R$9.800,00; Maranhão - R$9.900,00; Alagoas - R$11.300,00; Paraíba - R$11.800,00; Ceará - 

R$12.400,00, e; Bahia - R$13.600,00.  

O Distrito Federal é a unidade que possui o melhor PIB per capita no estudo - R$62.900,00, mas a realidade 

da sede da República não pode ser levada em consideração, pois lá estão todos os poderes federais e os 

salários que chegam aos valores surreais quando comparados com o restante do Brasil. Assim, resta 



considerar como a maior renda per capita, São Paulo - R$39.100,00. E apenas como efeito comparativo, o 

PIB per capita do Brasil é de R$26.400,00 no estudo.  

O Acre possui 18 anos de uma estabilidade governamental, ou seja, entre outras coisas, não passou nesse 

período por nenhuma intempérie que tenha dificultado o atraso no pagamento do salário do funcionalismo 

público estadual. O governo estadual é o verdadeiro empregador da massa de trabalhadores existentes no 

estado direta ou indiretamente.  

A economia gira até hoje na despesa estatal com o funcionalismo público. Famílias são criadas e sustentadas 

por um membro que é funcionário público. Não existe outra forma de gerar receita sem ficar preso ao 

dispêndio público. 

Neste período de estabilidade salarial, o Acre não conheceu ainda o que é a industrialização. Diversas 

promessas foram feitas, mas nada chegou a virar realidade. Entender a dependência estatal como sustento 

das famílias, é compreender como uma ideologia pode durar por longos anos, afinal, ficamos todos presos ao 

sistema do contracheque. 

Rondônia, aqui do lado, não seguiu por esse caminho (contracheque). Além da pecuária, possui uma 

variedade de culturas do agronegócio que trazem as indústrias de processamentos para escoar pelo Rio 

Madeira a produção gerada no estado. Lá, o  PIB per capita é de R$17.900,00 (2013), ou seja, 21,77% maior 

que no Acre, deixando o cidadão rondoniense livre da renda do contracheque. 

O mesmo podemos falar do outro vizinho, o Amazonas, que possuía em 2013 um PIB per capita de 

R$21.900,00 (48,98% maior que o Acre). Claro que aqui o fator diferencial é a Zona Franca de Manaus, mas 

o Amazonas faz por onde em manter essa regalia não expandida para nenhuma outra federação. Certo ou 

errado, não cabe aqui questionar, apenas parabenizar seus políticos por lutarem pelo desenvolvimento 

daquele estado. 

Voltando ao Acre, enquanto continuarmos com políticos descompromissados em cortar o cordão umbilical do 

contracheque e do emprego público, seremos, todos nós, reféns da ideologia do momento que pode ser a do 

passado e se tornar a do futuro. O acreano precisa decidir o que deseja para o futuro, não o seu, mas de seu 

filho ou filha, exigindo hoje dos políticos de ocasião, a responsabilidade e união em prol da industrialização 

definitiva do Acre. Vivemos, no Acre e no Brasil, uma entropia política, mas isso não quer dizer que não 

podemos resolver a nossa parte e salvar o Acre desse caos. Só depende de você!!! 
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