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RESUMO 

Trata-se de estudo exploratório com o fito de identificar possíveis elementos condicionadores 
(estimulantes ou inibidores) do desenvolvimento social observado em um grupo de 
municípios paulistas ao longo dos anos noventa. A melhoria expressiva dos indicadores 
sociais ocorreu a despeito de esses municípios enfrentarem severa precariedade 
socioeconômica no início daquela década, e conviveu com desenvolvimento econômico 
inexpressivo em comparação com as médias estaduais. 
Apoiada na utilização de indicadores inspirados no conceito de desenvolvimento humano, a 
seleção desse grupo de municípios e o esforço de entendimento dos processos que 
experimentaram conduzem as discussões deste trabalho ao estudo dos links, das vias de 
conectividade entre desenvolvimento humano (DH) e crescimento econômico (CE), numa 
perspectiva que admite determinações múltiplas e simultâneas para – e entre – esses dois 
fenômenos. 
Encontra amparo teórico nos trabalhos de Gustav Ranis, Frances Stewart e Alejandro 
Ramirez, os quais se concentram nas conexões entre CE e DH, entendendo que essas ocorrem 
em dois sentidos, ou duas cadeias (chains). Regressões com dados de diversos países 
reforçam a proposição teórica dos autores, mostrando que gastos públicos em saúde e 
educação, sobretudo educação de mulheres, são especialmente importantes na cadeia que vai 
de CE a DH. 
A tentativa de adaptar à unidade municipal a metodologia aplicada por Ranis, Stewart e 
Ramirez compreende o esforço empírico desta dissertação, sendo utilizadas para tanto 
informações dos municípios paulistas organizadas pela Fundação Seade (Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados) e resultados dos censos demográficos. 
Diversas regressões foram calculadas tomando a redução da mortalidade infantil como 
variável dependente e os gastos sociais em saúde e educação e cultura e saneamento como 
variáveis de interesse. A mortalidade infantil ao início dos anos noventa, o índice de Gini, a 
proporção das mulheres com menos de quatro anos de estudo e um indicador de riqueza 
municipal serviram como variáveis de controle. 
Os regressores estimados e seus respectivos níveis de significância não ofereceram elementos 
conclusivos quanto ao impacto dos gastos sociais sobre a redução da mortalidade infantil. 
Acredita-se que o processo de seleção das variáveis e das amostras deva ser aperfeiçoado. 
Todavia, revelaram evidências da existência de uma padrão de retornos sociais decrescentes 
dos gastos sociais à medida que a taxa de mortalidade infantil diminui. Ainda, alinhando-se 
com o apontado por Ranis, Stewart e Ramirez, a escolaridade das mulheres mostrou-se 
sistematicamente significativa enquanto determinante da redução das taxas de mortalidade 
infantil. 
Palavras-chave: Indicadores sociais, Renda – Distribuição, Desenvolvimento econômico, 
Educação, Pobreza - São Paulo (Estado), Políticas públicas, Saúde, Municípios - São Paulo 
(Estado), Desenvolvimento social. 



8  

ABSTRACT 
 

This study aims at identifying and examining the various aspects that promote and hinder 

social development in a group of municipalities of the Brazilian State of São Paulo over the 

last decade. This is a particularly important theme to be reckoned, since the above mentioned 

towns and cities reached the highest standards of social development in spite of relatively low 

growth rates of per capita income (when compared to the total of 645 municipalities) through 

the ‘90’s.  

The municipalities here evaluated were chosen based on human development indicators, 

which implies that our main focus of attention lies on the causal chains between human 

development (HD) and economic growth (EG), from a perspective that admits multiple and 

simultaneous determinations for – and between – these two phenomena. 

The research is theoretically supported by Ranis, Stewart and Ramirez’s published works, 

which focus on the connections between EG and HD, considering that such interactions occur 

in two ways, or two chains: one from EG to HD; one from HD to EG. Data analyses taken 

from several countries reinforce the authors’ theoretical proposal by showing that public 

expenditures in health and education, especially in women’s education, are particularly 

relevant elements to the EG-HD chain.  

This paper attempts to verify if the methodology by the above-mentioned authors can be 

suitably adjusted to the local level. This empirical effort makes use of 1991 and 2000 Census, 

among other sources of data, including information collected and organized by the Seade 

Foundation, a State of São Paulo research agency. 

Several regressions were run taking the infant mortality rate reduction as the dependent 

variable and considering the municipal public expenditure indicators as variables of interest. 

Lagged infant mortality rate, an indicator of wealth, the Gini index, and women’s education 

where employed as variables of control. Estimated regressors and their respective levels of 

significance were not definitely conclusive about the impact of social expenditures. We 

believe that the variables and sample selection process must be refined. Despite that, 

evidences were found towards the existence of diminishing social returns of social public 

expenditures as the lagged infant mortality rate decreases. Also, aligned with Ranis, Stewart 

and Ramirez’s findings, women’s education was systematically proved itself as one of the 

more significant determinants for the infant mortality rates reduction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho foi concebido a partir de uma reportagem sobre o lançamento do Índice Paulista 

de Responsabilidade Social (IPRS), em 2001. Ao apresentar um novo produto de interesse à 

gestão de políticas públicas, a Fundação Seade não se furtou a apontar a existência de um 

descolamento na trajetória dos três indicadores sintéticos que compõem o índice (riqueza 

municipal, longevidade e escolaridade). Havia municípios avançados economicamente porém 

atrasados socialmente. Outros, vinham alcançando desenvolvimento social na ausência de 

significativo desenvolvimento econômico; nestes últimos concentra-se esta dissertação. 

 

 

1.1 Apresentando o objeto de estudo e o objetivo do trabalho 

 

 

Em 19 de fevereiro de 2001 foi sancionada pelo então Vice-Governador Geraldo Alckmin, no 

exercício do cargo de Governador do Estado de São Paulo, a lei estadual 10.765 (ANEXO A), 

que instituiu o IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social.1 Trata-se de uma tipologia 

de municípios e de um conjunto de indicadores que objetivam captar continuamente a 

progressão do desenvolvimento dos 645 municípios paulistas, compartilhando com o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), a perspectiva do desenvolvimento humano. 

 

Elaborado sob encomenda da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo à Fundação 

Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), o IPRS estrutura-se na noção de 

desenvolvimento como um processo complexo, que extrapola os aspectos exclusivamente 

econômicos, e contempla dimensões relativas à vida social e à qualidade de vida dos 

indivíduos. 

 

                                                 
1 Cabe ressaltar o fato de que a nomenclatura “Índice Paulista de Responsabilidade Social” encontra-se sujeita a 
questionamentos quanto a sua precisão. Por um lado, a iniciativa não configura um índice (um número-índice); 
nem mesmo um ranking global dos municípios paulistas. Com efeito, trata-se de uma tipologia segundo a qual 
municípios podem ser agregados em grupos. A formação dos grupos não se fundamenta, ainda, num 
ordenamento tal como o verificado no caso do IDH, mas sim em um procedimento de análise de clusters. Por 
outro lado, o termo “responsabilidade social” tem sido comumente associado a ações de interesse social 
promovidas por organizações privadas, mormente aquelas voltadas à obtenção de lucros. 
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Os técnicos da Fundação Seade compararam 13 variáveis, referentes à década de 1990 e 

relativas aos 645 municípios do Estado. Ao final, classificaram os municípios em cinco 

grandes agrupamentos (vide Quadro 1), combinando indicadores de riqueza municipal, 

escolaridade e longevidade.2 

 

GRUPO CARACTERÍSTICAS 
1 – Municípios-pólo Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 
Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 
Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 
Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 
Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 
 

2 – Municípios economicamente dinâmicos Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 
e de baixo desenvolvimento social  Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 
 

3 –Municípios saudáveis e de baixo  
desenvolvimento econômico 

Baixa riqueza, média longevidade e média 
escolaridade 

 Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade 
Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade 
Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 
 

4 – Municípios de baixo desenvolvimento  Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
econômico e em transição social Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 
 

5 – Municípios de baixo desenvolvimento econômico 
e social 

Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

Quadro 1 – Síntese dos critérios adotados para a formação dos grupos do IPRS 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 70. 
Nota: Adaptação pela autora. 

 

A estratégia analítica empregada foi projetada no sentido de lidar de forma operacional com 

os seguintes elementos: i) comparação entre esforços e resultados; ii) captação da situação 

atual; iii) aferição dos efeitos da participação social; iv) captação do efeito de variáveis ao 

                                                 
2 Em 2003 foi lançada pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo a publicação O estado dos 
municípios 1997-2000: Índice Paulista de Responsabilidade Social, que apresenta os resultados do IPRS tendo 
como referência o ano de 2000. Devido a alterações na metodologia para apuração dos indicadores, a versão 
2000 não é perfeitamente comparável à versão anterior, que ofereceu resultados referentes a 1992 e 1997. Na 
comparação entre 1992 e 1997, consideraram-se para 1992 os mesmos critérios de corte (acima ou abaixo dos 
quais um município era alocado em um dado grupo) observados em 1997. Estes critérios foram estabelecidos 
com base nas médias estaduais para 1997. No que concerne à edição relativa a 2000, decidiu-se comparar os 
municípios pelas médias do Estado para este ano (e não para 1997). As conseqüências disto são diversas. O que 
o IPRS passa a mostrar é como os municípios comportaram-se em comparação à evolução do Estado entre 1997 
e 2000, isto é, se ficaram mais próximos ou mais distantes da média estadual. Em outras palavras, um município 
pode ter evoluído em educação, mas evoluído abaixo da média do Estado entre 1997 e 2000 e, por isso, cair na 
classificação por grupos. Os grupos do IPRS não são mais comparáveis em perspectiva temporal. Para detalhes, 
ver Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (2003a; 2003b). 
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longo do tempo; e v) comparação entre as principais dimensões consideradas – longevidade, 

escolaridade e riqueza municipal (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 27-8). Assim, os critérios 

de inclusão de variáveis adotados pela Fundação Seade para a construção do IPRS 

procuraram, tanto quanto possível, incorporar variáveis que captassem, além da situação atual 

dos diversos municípios (variáveis de resultado), aspectos relacionados aos esforços 

empreendidos pelos governos municipais paulistas, de modo a apontar, em alguma medida, a 

efetividade das iniciativas executadas pelos agentes públicos locais. Havia também a 

expectativa de gerar indicadores sintéticos que captassem variações de curto prazo, bem como 

pudessem fornecer alguma pista sobre os possíveis efeitos da participação social3. O Quadro 2 

informa as dimensões, variáveis e ponderações adotadas no cálculo do IPRS. 

 

Feitas essas apresentações, este trabalho objetiva entender o(s) processo(s) pelo(s) qual(ais) 

municípios de baixo desenvolvimento econômico e social em 1992 alcançaram ao longo de 

cinco anos a situação de desenvolvimento social – considerando-os, sempre, em relação aos 

demais municípios paulistas e ressaltando que esse desenvolvimento, em 81% dos casos, não 

fora acompanhado por desenvolvimento econômico. Intenta-se, dessa forma, identificar os 

caminhos trilhados pelos municípios egressos do Grupo 51992 em direção ao desenvolvimento 

humano4. A investigação acerca desses processos encontra foro privilegiado naquelas 

temáticas e ações de competência dos governos municipais, pois são as mais adequadas à 

sondagem quanto aos esforços empreendidos pelas administrações locais e às políticas 

públicas por elas adotadas. 

 

Assim, como objeto de estudo estabeleceu-se o conjunto das características de todos os 

municípios do Estado de São Paulo – dispensando-se ênfase especial aos 186 que integravam 

o Grupo 5 em 1992 – com o propósito de verificar a existência de regularidades que possam 

explicar a evolução dos indicadores de escolaridade e longevidade. Especificamente, são 

destacados 36 municípios, os quais em 1992 compunham o Grupo 5 e em 1997 figuravam no 

Grupo 3. Muitas vezes, as análises remetem, todavia, à totalidade dos municípios paulistas, 

                                                 
3 De modo exploratório, o uso de variáveis disponíveis relativas à participação foi testado, procurando observar a 
existência de alguma variabilidade dos indicadores sintéticos em função da participação verificada nos conselhos 
de educação e saúde. Apurou-se que os locais que não possuíam conselhos tendiam a apresentar escores de 
escolaridade e longevidade inferiores. Entretanto, por se tratar de uma diferença muito sutil, não foi possível 
incorporar ao conjunto de variáveis que compõem o IPRS aquelas referentes à participação (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2001, p. 48-9, 61-2). 
4 Ao longo deste trabalho será utilizada a notação Grupo Naaaa para representar o grupo “N” do IPRS referente a 
ao ano “aaaa”. Desse modo, “N” assume valores inteiros de 1 a 5, e “aaaa” corresponde a 1992 ou 1997. 
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sendo esta condição necessária à garantia de robustez dos procedimentos de trabalho. Isto 

porque a medida alternativa (qual seja, considerar apenas os 36 casos “de sucesso”) pode 

acarretar vieses nas conclusões. O Quadro 3 apresenta esses 36 municípios, associados à 

região administrativa a que pertencem. 

 

DIMENSÕES VARIÁVEIS DE RESULTADO VARIÁVEIS DE ESFORÇO
Consumo de energia elétrica residencial (43%) 
Consumo de energia elétrica no comércio, 
agricultura e serviços (23,7%) 

Riqueza Municipal 
 

Remuneração média dos empregados com 
carteira assinada (19,4%) 

Valor adicionado per capita 
(13,9%) 

Mortalidade infantil (30%) 
Mortalidade de adultos de 60 anos e mais (20%) 

Longevidade 
 

Mortalidade de adultos de 15 a 39 anos (20%) 

Mortalidade perinatal (30%) 

% dos jovens de 15 a 19 anos que concluíram o 
ensino fundamental (25,6%) 
% dos jovens de 20 a 24 anos que concluíram o 
ensino médio (24,5%) 
% de crianças de 10 a 14 anos alfabetizadas 
(23,9%) 

Escolaridade 
 

% de jovens de 15 a 24 anos alfabetizados (23%) 

% das matrículas de ensino 
fundamental oferecidas pela 
rede municipal (3%) 

Quadro 2 – IPRS: síntese das variáveis selecionadas e estrutura de peso adotada, segundo 
dimensões 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 26. 
Nota:  Os valores entre parênteses correspondem ao peso de cada variável para gerar o indicador sintético da 

respectiva dimensão. Os indicadores sintéticos de riqueza, longevidade e escolaridade foram obtidos por 
meio de análise fatorial. Os pesos das variáveis que compuseram os fatores derivados da análise fatorial 
foram padronizados para somarem um. 

 
REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 

Nº DE 
MUNICÍPIOS 

MUNICÍPIOS 

Araçatuba 3 Castilho, Clementina, Valparaíso 
Barretos 0 
Bauru 3 Agudos, Balbinos, Mineiros do Tietê 
Campinas 3 Espírito Santo do Pinhal, Santa Cruz da Conceição, Torrinha 
Central 3 Américo Brasiliense, Dourado, Tabatinga 
Franca 0 
Marília 6 Alvinlândia, Ourinhos, Paraguaçu, Parapuã, Quatá, Rinópolis
Metropolitana de São Paulo 1 Poá 
Presidente Prudente 3 Flora Rica, Martinópolis, Teodoro Sampaio 
Registro 2 Pariquera-Açu, Registro 
Ribeirão Preto 2 Jardinópolis, São Simão 
Santos 0 
São José do Rio Preto 6 Monções, Nova Granada, Palestina, Paranapuã, São 

Francisco, São João das 2 Pontes 
São José dos Campos 1 Roseira 
Sorocaba 3 Cerqueira César, Piraju, Salto de Pirapora 
TOTAL 36 
Quadro 3 – Os 36 municípios que “saltaram” do Grupo 5 para o Grupo 3 entre 1992 e 1997 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001. 
Nota: Adaptação pela autora. 
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1.2 Justificativa 

 

 

A projeção de esforços de pesquisa sobre os municípios de baixo desenvolvimento econômico 

e social justifica-se por pelo menos duas razões. A primeira delas, de natureza metodológica, 

diz respeito aos critérios segundo os quais os municípios paulistas foram agregados em 

grupos. Tal procedimento baseou-se em análise de agrupamentos (cluster analysis), 

utilizando-se o algoritmo k-means do software SAS versão 6.12, após o que restou “ao 

pesquisador a interpretação dos resultados da análise de agrupamentos. [...] Se a interpretação 

ajustar-se de forma coerente à natureza do fenômeno ou processo estudado, pode ser utilizada 

como regra de classificação.” (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 90). Não se trata, pois, de 

discordar da classificação proposta pela Fundação Seade, mas de esclarecer que na 

distribuição dos municípios segundo grupos houve algum espaço para juízos de valor. Assim, 

fica prejudicada uma argumentação fundamentada na existência de diferenças significativas 

nas condições de vida de municípios integrantes dos grupos contíguos 4 e 3, por exemplo. 

Não resta dúvida entretanto quanto ao Grupo 5, vez que, em qualquer classificação alternativa 

possível, tal grupo carrega um conteúdo informacional forte, já que nenhum outro acolhe 

municípios em pior situação socioeconômica. 

 

A segunda razão, substantiva, diz respeito às vias do desenvolvimento. No momento inicial da 

análise, 1992, os municípios em todos os demais grupos contavam com “ativos” – algum 

desenvolvimento econômico ou social – dos quais os municípios do Grupo 5 estavam 

privados. Isto não quer dizer, vale lembrar, que os municípios do Grupo 5 encontrem-se 

desprovidos de qualquer tipo de desenvolvimento socioeconômico, mas que todos os outros 

municípios do Estado contam com mais ou outros resultados de desenvolvimento já 

realizados. Isto porque a classificação de cada município segundo o IPRS é relativa, i.e., 

depende dos indicadores de desenvolvimento humano apresentados por todos os demais 

municípios paulistas. Por tais razões o Grupo 5 é considerado emblemático e merecedor de 

atenção especial.  

 

O foco proposto para a análise (concentrar a atenção nos 36 municípios) fundamenta-se nas 

seguintes constatações: 

a) as duas principais explicações dos técnicos da Fundação Seade para o resultado global da 

análise comparativa do IPRS, a saber, o Estado de São Paulo ficou mais rico e menos 
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desigual entre 1992 e 1997, referem-se aos efeitos do Plano Real a partir de 1994 e à 

melhoria dos índices de escolaridade (BRASIL e TRAUMANN, 2001, p. 13). No caso dos 

36 municípios selecionados não houve alteração significativa do escore de riqueza 

municipal vis-à-vis os demais municípios paulistas. Ao mesmo tempo, resta explicar o 

avanço em termos de longevidade, noticiado pela redução dos indicadores de mortalidade; 

b) esses municípios experimentaram a melhoraria de seus indicadores sociais em um 

ambiente de pobreza econômica. Pondera Haroldo Gama Torres, consultor da Fundação 

Seade: “Esse grupo de municípios saudáveis contraria a velha tese de que é preciso 

esperar o bolo crescer para só depois distribuir a renda. É possível fazer políticas sociais 

em municípios pobres.” (BRASIL e TRAUMANN, 2001, p. 12). Articula-se a pesquisa, 

assim, à discussão quanto às relações de causalidade entre crescimento econômico e 

desenvolvimento humano, prestigiada por outros autores como Lindenberg (1993), Ranis, 

Stewart e Ramirez (2000), e Ranis e Stewart (2001). 

 

Este recorte metodológico encontra amparo na estratégia analítica aplicada pela Fundação 

Seade. Sempre que possível procurou-se gerar pares de comparações entre riqueza municipal 

e escolaridade, por exemplo, ou entre riqueza municipal e longevidade, revelando-se situações 

“aparentemente inaceitáveis”, como a daqueles locais onde o nível de longevidade é muito 

baixo a despeito de um elevado nível de riqueza (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 28). 

 

Com efeito, esta dissertação distingue uma modalidade específica de situações 

“aparentemente inaceitáveis”, exatamente a daqueles municípios em que os índices sintéticos 

de longevidade e de escolaridade apresentam-se na média ou acima da média do conjunto dos 

municípios do estado, enquanto o índice de riqueza é considerado baixo. 

 

 

1.3 Metodologia e organização do trabalho 

 

 

O organização deste trabalho, no sentido do conteúdo e da ordem em que se apresentam as 

seções, diz muito sobre as características da pesquisa. Esta partiu de uma caso concreto, uma 

combinação factual que remete à existência de disparidades entre os níveis de 

desenvolvimento econômico e social de municípios. Não se originou, portanto, no seio de um 

debate teórico, nem de um arcabouço analítico particular característico de alguma escola de 
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pensamento. Foi necessário sair à busca do debate, procurá-lo entre trabalhos que tocassem as 

questões maiores subjacentes ao desenvolvimento. 

 

Assim, o desenrolar das Seções 2 e 3, sobre a apropriação do produto do desenvolvimento 

segundo a ótica do desenvolvimento humano e as relações entre crescimento econômico e 

desenvolvimento humano, refletem fielmente a procura pelo debate no qual este trabalho 

intenta se inserir. 

 

A Seção 4 explora os resultados do IPRS. Sua função precípua foi estimar o “tamanho do 

problema”, ou seja, oferecer um entendimento mínimo sobre a trajetória dos municípios 

pertencentes ao Grupo51992, mantendo em perspectiva a trajetória média do Estado de São 

Paulo. A principal contribuição, porém, reside no refinamento que proporcionou à questão de 

pesquisa. As variações percentuais dos indicadores do IPRS mostraram que a dimensão a ser 

explorada nesta dissertação deveria ser, sobretudo, a da longevidade. 

 

Já a Seção 5 procurou combinar os elementos apurados nas seções anteriores. 

Especificamente, investigou o impacto dos gastos sociais sobre o desenvolvimento humano 

(reduzido, por questões práticas, à figura da longevidade) em municípios carentes. Para tanto 

foram realizadas análises descritivas e regressões lineares utilizando-se o Método de Mínimos 

Quadrados Ordinários. Tais estimações envolveram indicadores de mortalidade infantil, 

riqueza, concentração de renda, escolaridade de mulheres e despesas públicas municipais em 

educação e cultura e saúde e saneamento. 

 

O alinhavo dos modestos achados, em particular das Seções 4 e 5, encontra espaço na última 

seção, cujo título é especialmente próprio, ainda que não original (Limitações deste estudo e 

seus aparentes achados). O destaque fica por conta das sugestões de pesquisa futuras 

importantes para o aprofundamento deste estudo e para a contestação daquilo que constatou. 
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2 NOÇÕES SUBJACENTES AO DESENVOLVIMENTO HUMANO OU 

APROPRIAÇÃO DO PRODUTO DA SOCIEDADE E O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

 

O debate recente sobre desenvolvimento tem prestigiado a relação entre crescimento e 

desigualdade. Em franco questionamento, a posição tradicional defende que algum grau de 

desigualdade serve de incentivo, de estímulo ao crescimento, particularmente em função da 

propensão marginal a poupar da parcela privilegiada da sociedade, propensão que se espera 

ser menor entre os que detêm parcela menor da renda. Terry McKinley (2001) apresenta uma 

posição mais recente, segundo a qual a desigualdade impede o crescimento ao restringir o 

acesso a ativos produtivos como terra e capital humano e ao baixar a produtividade. 

 

Quanto ao desenvolvimento humano, Griffin e Ickowitz (2001) asseveram que uma 

distribuição de riquezas mais homogênea tende a acelerar o ritmo do desenvolvimento 

humano. Contestam, assim, a visão tradicional de um trade-off entre igualdade e crescimento, 

apontando a experiência da Ásia Oriental como evidência. Ainda, segundo esses autores, os 

rendimentos marginais da renda sobre o desenvolvimento humano são decrescentes, de tal 

sorte que distribuições de renda mais homogêneas ampliam o desenvolvimento humano total. 

Em seu entendimento, os pobres são capazes de poupar mais, mas precisam ter acesso a um 

ativo produtivo no qual possam investir sua poupança. 

 

Esta seção vem tratar de noções subjacentes ao desenvolvimento humano, sobretudo aquelas 

relacionadas à apropriação que a sociedade faz do produto gerado, atentando para a questão 

da heterogeneidade na distribuição de renda e riqueza. Para tanto, serve-se de um breve 

apanhado de diferentes visões de justiça distributiva, e de uma reflexão quanto ao papel das 

políticas públicas na redução da pobreza, em suas variadas apresentações. 

 

 

2.1 Desigualdade e justiça distributiva 

 

 

A pobreza é o mais agudo problema econômico do país. A desigualdade é o maior problema 

estrutural do país. É o que afirma Ricardo Henriques (2000), ao introduzir a coletânea 
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Desigualdade e Pobreza no Brasil, por ele organizada. Para Henriques, erradicar a pobreza e 

combater a desigualdade é o binômio complexo que sustenta o projeto de uma nova sociedade 

brasileira. Prossegue o autor: 

 

O velho modelo culinário, tipicamente brasileiro, do ‘crescer o bolo 
para depois distribuir’, ou ainda sua versão nouvelle cuisine do 
‘crescer, crescer e crescer’ como via única de combate à pobreza, 
parece apresentar um pensamento que sucumbe à inércia, não 
resistindo à complexidade da realidade brasileira. Combater a 
desigualdade se impõe por óbvias razões de ordem moral mas, além 
disso, esse combate representa o caminho estratégico para a 
erradicação definitiva da pobreza em nosso país. (HENRIQUES, 
2000, p. 3) 
 

Esse excerto, ao mencionar “razões de ordem moral” e “erradicação da pobreza”, fornece 

elementos para a caracterização do problema da desigualdade e de suas implicações. O 

mesmo faz Solimano (1998), quando identifica três dimensões da desigualdade social, 

entendida como desigualdade de renda e riqueza: i) desigualdade enquanto um problema 

econômico e filosófico que levanta questões fundamentais sobre a natureza humana, os 

sistemas econômicos e a organização social; ii) a interdependência entre objetivos básicos na 

estratégia de desenvolvimento, como crescimento econômico, estabilidade macroeconômica e 

melhorias nos padrões de vida; e iii) o impacto das políticas públicas endereçadas à redução 

da desigualdade e à melhoria das condições sociais sobre o tamanho e a efetividade do 

Estado. Neste estudo serão abordadas as dimensões i e ii, associadas que são aos dois 

elementos citados por Henriques, bem como aos propósitos deste trabalho. 

 

Quanto ao primeiro elemento, “razões de ordem moral”, este remete a outra discussão, que diz 

respeito à justiça distributiva. A economia, quando propõe o modelo de equilíbrio geral para 

tratar das relações de equilíbrio entre duas grandes dimensões econômicas – o consumo e a 

produção – prevê inúmeras possibilidades de pontos de equilíbrio, que correspondem a 

situações de máxima eficiência (paretiana), cada um desses pontos descrevendo uma 

determinada distribuição de bem-estar entre os agentes econômicos envolvidos. Todavia, a 

escolha de um entre os diversos pontos de eficiência possíveis é uma decisão social, não 

simplesmente econômica, baseada nos princípios de justiça distributiva compartilhados pelos 

membros da sociedade em questão. Solimano (1998, p. 1-5), oferece uma revisão da literatura 

econômica e filosófica sobre desigualdade e justiça distributiva, que é reportada a seguir.  
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O utilitarismo (Bentham, Mill, Pareto) e a economia do bem-estar (Pigou, Bergson, 

Samuelson) propõem que um padrão “justo” – ou “ótimo socialmente” – de alocação de 

recursos é aquele que maximiza a soma das funções de utilidade dos indivíduos, 

independentemente de como essas utilidades são distribuídas entre os membros da sociedade. 

 

Por sua vez, o marxismo, ao iluminar a noção de padrões distributivos determinados pela 

estrutura de classes e propriedade de capital, vê uma contradição fundamental entre o 

potencial econômico para mobilização de recursos e crescimento desencadeado pelo 

capitalismo, por uma lado, e seu caráter de desigualdade, que ameaça a estabilidade e, a 

reboque, a própria sobrevivência do sistema, por outro. Por essa razão, o marxismo busca a 

substituição do capitalismo pelo regime socialista como uma solução definitiva para a 

desigualdade. 

 

Outra visão sobre essa questão sustenta que o capitalismo, não obstante seu dinamismo 

econômico e capacidade para adaptar-se e transformar-se, é um sistema inerentemente 

gerador de desigualdade, pelo que requer ação pública corretiva. A social-democracia 

reconhece as tendências à desigualdade portadas pelo capitalismo, mas admite que a ação 

estatal pode reduzi-las de modo a combinar o dinamismo econômico do sistema com as 

demandas por justiça social dos menos privilegiados. 

 

Em Theory of Justice, publicado em 1971, John Rawls distancia-se do utilitarismo e da 

economia do bem-estar em dois aspectos-chave. Primeiro, o conceito de utilidade é 

substituído pelo de “bens primários” – correspondentes a artigos como alimento, abrigo e 

agasalho bem como por um “intitulamento” de direitos políticos e civis básicos, relativos aos 

direitos de voto, expressão, de ser eleito como representante, e outros. Segundo, a justiça 

rawlsiana focaliza não a maximização da utilidade total, como os utilitaristas fizeram, mas as 

condições para um contrato social justo negociado pelos cidadãos (ou seus representantes) sob 

uma “posição original”, na qual o “véu da ignorância” assegura que os negociadores não 

conheçam seu futuro lugar na sociedade em termos de propriedade de ativos produtivos, 

talentos, e antecedentes sociais. Sob tais condições, o negociador racional escolhe um 

conjunto de regras e instituições que maximiza o montante de bens primários disponíveis para 

o pior posicionado na sociedade (princípio “maxmin”) porque, ao final, quando o véu da 

ignorância for levantado, podem ser os negociadores os piores posicionados. Cabe observar 
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que o conceito de justiça de Rawls é derivado como o resultado de um contrato social firmado 

sob condições de incerteza. 

 

Em contraste, uma visão alternativa argumenta que o capitalismo é exitoso exatamente por 

recompensar, diferencialmente, a incorrência em níveis de risco mais elevados, o 

empreendedorismo, o talento, e o esforço dos agentes econômicos. Nesse contexto, as 

desigualdades observadas refletem, primordialmente, a performance econômica diferenciada 

entre os indivíduos na sociedade. O libertarismo (Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, 

1974), a seu turno, atenta para os direitos naturais básicos do indivíduo, cuja realização é 

melhor alcançada através de uma combinação de Estado mínimo com economia de livre 

mercado. De acordo com a visão libertarista, a desigualdade de renda e riqueza é 

conseqüência natural de uma sociedade de mercado. Políticas públicas voltadas à redução 

dessas disparidades são fadadas a interferir no processo de criação de riqueza e, finalmente, 

conduzem a um Estado crescente que reduz a liberdade individual. 

 

Nas últimas três décadas a filosofia política e a economia filosófica têm desenvolvido uma 

crescente literatura sobre justiça distributiva e desigualdade, orientada pelo exame das 

dimensões ética, econômica, e política da desigualdade e da justiça. Mais do que isso, essas 

disciplinas procuram derivar critérios para a concepção de instituições políticas e econômicas 

que levem a uma sociedade “justa”. Esse tema é muito complexo, uma vez que envolve 

(difíceis) questões concernentes à natureza da desigualdade, ao papel dos direitos individuais, 

ao bem comum, às condições para um contrato social justo, e às implicações da 

responsabilidade individual na geração de desigualdade de renda e riqueza, entre outras 

questões. 

 

Amartya Sen, por exemplo, propôs ênfase nas “capacidades” e “funcionamentos” como um 

elo entre bens e bem-estar. Este ponto foi trabalhado no início da década de 1980 por Robert 

Dworkin, que sugeriu que o conjunto adequado de variáveis, ou dimensões, a serem 

focalizadas quando da avaliação da justiça dos padrões distributivos referencia o acesso aos 

recursos e oportunidades pelos indivíduos e não o nível de bem-estar (como proposto pelos 

utilitaristas), bens primários (à la Rawls), ou funcionamentos e capacidades (Sen). Uma 

importante inovação presente no trabalho de Dworkin foi considerar como recursos não 

apenas capital físico, terra, dinheiro e ativos financeiros, mas também recursos não-

transferíveis ou internos, como o talento. Ainda, Dworkin concentrou a atenção na discussão 
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sobre desigualdade, em um importante fator implícito nos trabalhos de Rawls e Sen, que é a 

questão da responsabilidade individual. O que realmente importa na avaliação do grau de 

justiça de uma dada distribuição não é a equalização de resultados – bem-estar, renda ou 

riqueza – mas sim a equalização do acesso aos recursos, ou, em outras palavras, a igualdade 

de oportunidades. A ênfase na responsabilidade pessoal sustenta a idéia de que os indivíduos 

são responsáveis por transformar recursos e oportunidades a eles disponíveis em resultados de 

fato através de trabalho duro, criação e assunção de riscos. Desse modo, a fortuna de um 

indivíduo não é inteiramente predeterminada por condições antepassadas; as iniciativas e 

decisões pessoais também importam. 

 

A elegante distinção entre recursos, oportunidades, e responsabilidade pessoal emergente no 

trabalho de Dworkin foi contestada no final dos anos de 1980 e início da década de 1990 por 

autores como P. Arneson e G. A. Cohen. Estes criticam a noção de que os recursos e as 

preferências possam ser considerados dimensões verdadeiramente independentes. 

Argumentam que as variáveis e os recursos “de bagagem” (família, status social, propriedade 

e recursos produtivos) influenciam as preferências das pessoas, suas atitudes perante o risco, 

suas ambições e seus níveis de esforço.  

 

Solimano (1998, p. 5) sintetiza esse debate afirmando que as concepções de justiça podem 

concentrar-se principalmente num conjunto de fatores “moralmente arbitrários” (em termos 

filosóficos) ou em “condições iniciais” (em termos econômicos) que estão freqüentemente 

fora do controle do indivíduo, mas são de importância crucial para a geração de riqueza e sua 

distribuição, e definem o espaço que as pessoas ocuparão na sociedade. Por outro lado, aquilo 

que as pessoas realmente conquistam em vida (resultados) depende, dado um conjunto de 

condições iniciais, também de fatores pertencentes ao domínio da responsabilidade pessoal. 

Finalmente, um caso relevante – porém no mais das vezes negligenciado – que afeta a justiça 

dos padrões distributivos é a aquisição de riqueza por meios ilegais, como corrupção e tráfico 

de drogas. Estas têm-se tornado práticas comuns em alguns países e em geral envolvem um 

grande volume de recursos concentrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. 

Constituem um sério problema moral, econômico e político, afetam a legitimidade das 

instituições básicas da sociedade, e são uma grande fonte de desigualdade, conclui Andrés 

Solimano. 

 

 



24  

2.2 Desigualdade e pobreza 

 

 

Quanto ao segundo elemento retratado por Ricardo Henriques e presente na segunda 

dimensão identificada por Solimano – a relação da desigualdade com a “erradicação da 

pobreza” e com o crescimento econômico – cabe transcrever a passagem a seguir: 

 

É evidente que o crescimento econômico deve ser perseguido de 
forma incessante mas, ao contrário do que comungam alguns cânones 
da economia, creio que não deve ser perseguido como um fim em si 
mesmo. Como nos sugere o Prêmio Nobel de economia Amartya Sen, 
o desenvolvimento deve referir-se à melhoria da qualidade de vida que 
levamos e às liberdades que desfrutamos. Desse modo, redistribuir a 
renda e a riqueza no Brasil emerge como elemento central para 
erradicar a pobreza e criar as bases sólidas para o desenvolvimento 
sustentado e solidário. (HENRIQUES, 2000, p. 3). 

 

Nesse trecho, assim como na citação anterior, Henriques sustenta a existência de uma forte 

causalidade entre concentração de renda e pobreza. Em um trabalho de 1997, Barros e 

Mendonça concluem que, dado o altíssimo grau de desigualdade de renda no Brasil, a redução 

da pobreza não é otimizada na opção por políticas puramente voltadas ao crescimento 

econômico, mas sim num balanço entre essas políticas e políticas redistributivas. Na 

apreensão dos autores ficam patentes as limitações do crescimento não-comprometido com 

questões sociais enquanto gerador de bem-estar. Um aprofundamento desse estudo foi 

realizado por Barros, Henriques e Mendonça (2000), e a conclusão não diverge da anterior, 

reforçando a necessidade de as políticas públicas de combate à pobreza concederem 

prioridade à redução da desigualdade. Os autores procuraram estabelecer um diagnóstico 

genérico sobre os principais determinantes da pobreza, documentando em que medida o grau 

de pobreza observado no Brasil se deve à insuficiência agregada de recursos ou à má 

distribuição dos recursos existentes. 

 

Constatam que apesar de o Brasil apresentar um enorme contingente abaixo da linha de 

pobreza (cerca de 40% da população), não pode ser considerado um país pobre, e a origem 

dessa pobreza, não residindo na escassez de recursos, precisa ser investigada em outra esfera, 

qual seja, a da desigualdade. 
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Sua análise da desigualdade foi realizada basicamente a partir da interpretação de quatro 

medidas tradicionais: o coeficiente de Gini e o índice de Theil (que revelam o grau de 

desigualdade de renda); a razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a renda média dos 

40% mais pobres; e a razão entre a renda média dos 20% mais ricos e a renda média dos 20% 

mais pobres. As duas últimas medidas correspondem a distintas razões entre segmentos 

extremos da distribuição de renda, traduzindo em termos econômicos uma noção de 

(in)justiça social. Os autores concluem que 

 

É imperativo reduzir a desigualdade tanto por questões morais como 
por motivações relativas à implementação de políticas eficazes para 
erradicar a pobreza. A tradição brasileira, contudo, tem reforçado a via 
única do crescimento econômico, sem gerar, como vimos, resultados 
satisfatórios sobre a redução da pobreza. É óbvio que reconhecemos a 
importância crucial de estimular políticas de crescimento para 
alimentar a dinâmica econômica e social do país. No entanto, para 
erradicar a pobreza no Brasil é necessário definir uma estratégia que 
confira prioridade à redução da desigualdade. (BARROS; 
HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 46-7). 

 

Faz-se necessário, porém, enfrentar o problema de conceituar o termo “pobreza”, ampliando-

se sua acepção para além da insuficiência de renda. 

 

[...] pobreza não se restringe ao problema da carência material, 
percebido através da fome sobretudo. Olhando bem as coisas, nossa 
visão comum de pobreza é muito ‘pobre’. De um lado, ficamos apenas 
com a manifestação física, material, deixando de lado a “pobreza de 
espírito”. De outro, ignoramos aquilo que é marcantemente seu cerne: 
o fundo político da marginalização opressiva. Pobreza é o processo de 
repressão do acesso às vantagens sociais [...] (DEMO, 1996, p. 19). 

 

Pedro Demo distingue dois horizontes típicos da pobreza, ainda que esta seja um fenômeno 

só: a pobreza socioeconômica e a pobreza política. Por pobreza socioeconômica compreende 

a carência material imposta, traduzida na precariedade reconhecida do bem-estar social, e 

consubstanciada em manifestações como fome, favela, desemprego, mortalidade infantil, 

doença etc. Este horizonte é mais tratado e tem a vantagem metodológica de ser quantificável, 
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via indicadores sociais5. Demo entende pobreza política como a “dificuldade histórica de o 

pobre superar a condição de objeto manipulado, para atingir a de sujeito consciente e 

organizado em torno de seus interesses” (DEMO, 1996, p. 20). Este fenômeno é menos 

estudado e apresenta dificuldades metodológicas porque qualidade política, por definição, não 

se mede, afirma o autor. 

 

Barros, Henriques e Mendonça (2000, p. 22-3) não se furtam a salientar as dificuldades 

definicionais do termo: 

 

A pobreza, evidentemente, não pode ser definida de forma única e 
universal, contudo, podemos afirmar que a pobreza refere-se a 
situações de carência em que os indivíduos não conseguem manter um 
padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente 
estabelecidas em cada contexto histórico. [...] Neste trabalho 
consideramos a pobreza na sua dimensão particular (evidentemente 
simplificadora) de insuficiência de renda, isto é, há pobreza apenas na 
medida em que existem famílias vivendo com renda familiar per 
capita inferior ao nível mínimo necessário para que possam satisfazer 
suas necessidades mais básicas [definido pela chamada linha de 
indigência]. 

 

Os autores prosseguem esclarecendo que a magnitude da pobreza está diretamente relacionada 

ao número de pessoas com renda per capita abaixo da linha de pobreza e à distância da renda 

per capita de cada família pobre em relação à linha de pobreza. Conforme Jannuzzi (2001, p. 

101-4), indigência e pobreza retratam situações de carência de rendimentos suficientes para a 

compra de uma cesta básica de alimentos, e de uma cesta de produtos e serviços 

imprescindíveis à reprodução social, respectivamente. Então, famílias com rendimento 

familiar per capita inferior ao valor do custo de uma cesta básica de alimentos são 

consideradas famílias indigentes. Famílias com renda familiar per capita inferior ao custo de 

uma cesta básica que inclui não apenas alimentos, mas outros produtos e serviços 

indispensáveis à subsistência no meio urbano ou rural, compõem o contingente de pobres. Na 

definição da linha de pobreza incluem-se os gastos individuais de consumo de alimentos e as 

despesas com habitação, remédios, transporte, material escolar e vestuário. O hiato de pobreza 

                                                 
5 São indicadores de renda e pobreza comumente utilizados: renda ou PIB per capita; renda familiar média; 
índice de Gini; parcela da massa apropriada pelas famílias (em geral, em decis); posse de bens duráveis e classe 
socioeconômica; indicador de pobreza como insuficiência de renda (proporção de indigentes ou pobres); 
indicador de pobreza como carências múltiplas (proposto pela CEPAL); índices de custo de vida (JANNUZZI, 
2001, p. 94-107). 
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é uma medida associada às anteriores que avalia o grau de severidade da pobreza, isto é, quão 

pobres são os pobres e qual a distância da renda média dos mesmos em relação às linhas 

normativas estabelecidas. 

 

O processo de definir o conceito de pobreza relevante e de escolher os procedimentos de 

mensuração apropriados é produto de uma análise sensata e cuidadosa de cada realidade 

social específica, lembra Sonia Rocha (2003, p. 10). Trata-se de identificar os traços 

essenciais da pobreza em uma dada sociedade, atentando-se para características como sua 

generalização ou concentração geográfica, seus determinantes, o fato de ser um fenômeno 

crônico ou associado a mudanças econômicas e tecnológicas, e seus sintomas principais – 

subnutrição, baixa escolaridade, precariedade no acesso a serviços básicos, desemprego, 

marginalidade etc. Para a autora, essa percepção preliminar do que venha a ser pobre num 

certo contexto é elemento central ao estabelecer-se um quadro de referência para o estudo e a 

implantação de políticas de combate à pobreza. 

 

 

2.3 Práticas de combate à pobreza: para além da dimensão econômica 

 

 

Fica patente a necessidade de se entender pobreza no sentido mais amplo do termo, o qual, 

como já descrito, incorpora muitas outras carências além da econômica. Por conseguinte, a 

mera distribuição de renda passa a ser uma noção insuficiente para descrever os determinantes 

da pobreza, tomada em sentido lato, não obstante permaneça importante, já que reflete, 

indiscutivelmente, boa parte da distribuição de possibilidade de acesso aos serviços (de saúde, 

educação etc.) providos pelo setor privado. 

 

Para tanto mostra-se útil o esforço precedente de apresentação das teorias de justiça 

distributiva e implicações morais da desigualdade. Em particular, aquele levantamento traz 

uma leitura do problema distributivo que parece solucionar a premência de identificar quais 

seriam os ativos de relevância para a promoção do desenvolvimento humano, em particular do 

desenvolvimento social, além dos recursos econômicos. Trata-se da proposição de Amartya 

Sen sobre as liberdades instrumentais, especificamente da disponibilidade social de 

“capacidades” e “funcionamentos”. 
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Sen (2000) define duas perspectivas de liberdade. Em seu entendimento, a expansão da 

liberdade é considerada i) o fim primordial (papel constitutivo) e ii) o principal meio do 

desenvolvimento (papel instrumental). O papel constitutivo da liberdade refere-se à 

importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana. Já o papel 

instrumental concerne ao modo como diferentes tipos de direitos, oportunidades e 

intitulamentos contribuem para a expansão da liberdade humana em geral, e, assim, para a 

promoção do desenvolvimento. 

 

Para o autor, “capacidades” são combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é 

possível para uma pessoa. O conceito de “funcionamentos”, a seu turno, reflete 

 

[...] as várias coisas que uma pessoa pode considerar valioso fazer ou 
ter. Os funcionamentos valorizados podem variar dos elementares, 
como ser adequadamente nutrido e livre de doenças evitáveis, a 
atividades ou estados pessoais muito complexos, como poder 
participar da vida da comunidade e ter respeito próprio [...] (SEN, 
2000, p. 95). 

 

Assim, capacidade é um tipo de liberdade (a liberdade para ter estilos de vida diversos). 

Capacitação é o processo de distribuição de capacidades tangíveis e intangíveis – ou seja, 

liberdades – para as pessoas, e se dá por meio de políticas públicas distributivas de 

capacidades, orientadas por uma determinada noção de justiça. Segundo esse enfoque, fazer 

justiça distributiva significa melhorar a capacitação dos indivíduos dela mais destituídos na 

sociedade. Para tanto, é preciso criar políticas públicas – adequadamente formuladas, 

implementadas e avaliadas – que aprimorem a distribuição das capacidades tangíveis e 

intangíveis. 

 

A capacitação, por sua vez, confere “agência” às pessoas. A noção de agência de Sen diz 

respeito a alguém que é livre para agir, que age e ocasiona mudança e cujas realizações 

podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de 

serem ou não avaliadas também segundo algum critério externo. O autor introduz o conceito 

de agência como derivação de sua noção de justiça distributiva, baseada na capacitação. Se há 

capacitação relativamente bem distribuída na sociedade, permite-se aos indivíduos tornarem-

se agentes. Se, por outro lado, não for bem distribuída, limita-se a possibilidade de agência 

dos indivíduos, o que traz implicações ao desenvolvimento. A agência possibilita ainda o 
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aparecimento de accountability e governance. Em última instância, a capacitação permite a 

existência de agentes que vão exercer a liberdade (no sentido instrumental). 

 

Embora Sen (2000, p. 112-4) considere importante distinguir conceitualmente a noção de 

pobreza como inadequação de capacidade da noção de pobreza como baixo nível de renda, 

essas duas perspectivas não deixam de estar vinculadas, visto que a renda é um meio 

importantíssimo para obtenção de capacidades. Uma vez que maiores capacidades para viver 

sua vida tendem, via de regra, a aumentar o potencial de uma pessoa para ser mais produtiva e 

auferir renda mais elevada, também espera-se uma relação na qual um aumento de capacidade 

conduza a um maior poder de obter renda. Esta última relação pode ser especialmente 

relevante para a eliminação da pobreza de renda. 

 

Exemplo disso são muitas economias asiáticas – Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong, 

China pós-reforma e Tailândia, entre outras – que alcançaram êxito na difusão das 

oportunidades econômicas graças a uma base social que oferecia sustentação adequada, como 

altos níveis de alfabetização e educação básica, bons serviços gerais de saúde, reformas 

agrárias concluídas etc. Prossegue exemplificando o autor: 

 

[...] é interessante o fato de que, apesar dos índices sofríveis de 
crescimento econômico, Kerala parece ter tido um ritmo de redução da 
pobreza ainda mais rápido do que qualquer outro Estado da Índia. 
Enquanto alguns Estados reduziram a pobreza de renda por meio de 
elevado crescimento econômico (Punjab é o exemplo mais notável), 
Kerala baseou-se em grande medida na expansão da educação básica, 
serviços de saúde e distribuição eqüitativa de terras para seu êxito na 
redução da miséria.” (SEN, 2000, p. 114). 

 

Para Amartya Sen, a relação causal positiva entre o aumento das capacidades humanas e a 

expansão das produtividades e do poder de auferir renda estabelece um importante 

encadeamento mediante o qual um aumento de capacidade colabora direta e indiretamente 

para o enriquecimento da vida humana e para tornar as privações mais raras e menos 

pungentes. 

 

As inferências há pouco extraídas quanto ao alcance dos termos “pobreza” e “desigualdade”, 

iluminadas pela obra de Sen, trazem implicações sobre o que se deve esperar de políticas 
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públicas que se proponham a combater a pobreza ou a desigualdade. Nesta concepção, dá-se 

maior atenção à distribuição de capacidades do que à redistribuição de renda. 

 

José Eli da Veiga (2001), comentando as linhas de ação para combate à pobreza no Brasil, 

identifica duas possibilidades. A primeira consiste em estratégia direta de correção de 

desvantagens históricas e geográficas, enquanto a segunda propõe a promoção da 

produtividade dos mais pobres. O autor aponta como questão-chave a confiança nos 

resultados do crescimento econômico, e remete à classificação sugerida por Amartya Sen 

quanto aos meios de combate à mortalidade, quais sejam, processos mediados pelo 

crescimento e processos mediados pelo custeio público. Nos primeiros, o êxito varia 

conforme a utilização que se faz da prosperidade para expandir os serviços públicos 

essenciais: educação, saúde, transporte, segurança etc. Já nos processos mediados pelo custeio 

público, a redução da pobreza resulta de uma perspicaz oferta de serviços públicos essenciais, 

mesmo na falta de significativo crescimento. 

 

Sobre esse ponto, ao parafrasear o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1990, Kanbur 

(1991, p. 411) lembra que os países podem realizar melhorias significativas no 

desenvolvimento humano durante longos períodos – mesmo na ausência de bom crescimento 

e de boa distribuição de renda – através de gastos sociais bem estruturados feitos pelo 

governo. Todavia, o autor salienta que o crescimento é crucial para sustentar o avanço do 

desenvolvimento humano a longo prazo, e que este não pode melhorar significativamente se a 

distribuição de renda é ruim e se os gastos sociais são reduzidos. 

 

Veiga (2001), contemplando outros elementos da pobreza além da insuficiência de renda, 

prossegue declarando sua preferência pelo segundo tipo de ação (processos mediados pelo 

custeio público), sem deixar de reconhecer o papel do crescimento econômico sobre a redução 

da pobreza. Isto significa que anui a Sen quanto a sua preocupação (desenvolvimentista e de 

justiça) com a capacitação através da execução de políticas públicas. Finalmente, chama a 

atenção para o financiamento das políticas sociais, salientando seus custos relativamente 

baixos. Lembra a análise de Amartya Sen (2000, p. 65) a esse respeito, a qual considera a 

tendência de o preço do trabalho – fator intensivo na produção de políticas sociais – ser mais 

barato em localidades onde é baixa a renda per capita. 
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Mas, afinal, quais seriam as políticas públicas capazes de promover “capacitação”, no sentido 

utilizado por Sen? Mais que isso, quais estariam ao alcance da competência e possibilidades 

de ação do nível local de governo? Estas não parecem ser questões triviais. 

 

Ricardo Henriques (2000) chama a atenção para a premência de focalização dos gastos 

sociais, voltando-os à população pobre, e do reconhecimento da desigualdade como principal 

fator de explicação do excessivo nível de pobreza do país enquanto condições necessárias ao 

enfrentamento da pobreza. Em sua visão, é preciso conceber programas de natureza 

compensatória com elevada focalização, para enfrentar o horizonte de curto prazo, e 

programas redistributivos estruturais, direcionados sobretudo a uma intensa revisão do acesso 

aos ativos na sociedade, particularmente terra, renda, riqueza, oportunidade de crédito e 

educação de qualidade, pilares de uma política estrutural de erradicação da pobreza a partir da 

redução da desigualdade. 

 

Entre exemplos de políticas de combate à pobreza são freqüentemente citadas as de 

microcrédito, especialmente aquelas que prevêem empréstimos para financiamento da 

educação, uma iniciativa que favorece a emancipação intelectual e a afirmação política dos 

segmentos mais pobres e tem o mérito de substituir o assistencialismo pela capacitação da 

comunidade. Tais ações sociais de pequena envergadura, orientadas para a geração de auto-

emprego, possibilitam um crescimento pela base e não pelo vértice da pirâmide social. 

Enquanto reconhecem o caráter pluridimensional do problema da pobreza, deixam de 

circunscrevê-lo exclusivamente em termos de renda, representando uma disseminação de 

sistemas mais igualitários de educação e treinamento, ainda que fragilidades várias possam ser 

apontadas em casos concretos de aplicações dessas políticas. 

 

Outros exemplos são os programas de bolsa-escola e renda mínima, bem como os de médico 

de família, estes com orientação preventiva e ênfase na formação para a saúde, numa relação 

mais próxima entre a equipe de saúde e a comunidade, ultrapassando o atendimento 

ambulatorial (FARAH, 2001). 

 

Os programas de bolsa-escola e renda mínima vinculada à educação vêm se firmando como 

importantes experiências inovadoras surgidas nos últimos anos no cenário das políticas sociais 

no Brasil. Para além do seu núcleo básico, compreendido pelo binômio transferência de 

renda-incentivo à escolaridade, diversos programas de bolsa-escola têm buscado articular suas 
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ações com outros serviços, em áreas como assistência materno-infantil, alfabetização de 

adultos, capacitação profissional, acesso a serviços de documentação etc. Nesse sentido, os 

programas têm contribuído para o desenvolvimento de novos modelos de política social, 

baseados em enfoques intersetoriais e sistêmicos, oferta integrada de serviços e focalização 

nos segmentos com maior pobreza. O principal elemento positivo relaciona-se ao rompimento 

com os mecanismos tradicionais de expulsão das crianças mais pobres das escolas, o que 

contribui para uma universalização de fato do ensino fundamental, ajudando a combater uma 

das principais fontes de reprodução das desigualdades sociais. No tocante às famílias, além 

dos efeitos imediatos ligados à superação da indigência, os programas têm concorrido para o 

fortalecimento da auto-estima e melhoria do convívio familiar, possibilitando a seus membros 

o conhecimento e o exercício de direitos básicos de cidadania (AMARAL; SILVEIRA, 2001). 

Mesmo estas políticas merecem ser melhor observadas quanto a seus limites e possibilidades, 

suas fragilidades e pontos problemáticos.6 

 

 

2.4 Considerações sobre esta seção 

 

 

A principal lição que este exercício nos proporcionou é a de que a questão da pobreza não 

pode ser tratada ingenuamente. Não faz sentido reduzi-la a sua expressão econômica. 

Portanto, igualmente não faz sentido combater exclusivamente suas causas econômicas, 

considerando apenas a má distribuição de renda, em detrimento de todas as demais formas de 

desigualdade, que passam pelo acesso à educação, aos sistemas de saúde e a tantas outras 

“capacidades”, como definidas por Sen. 

 

Há um espaço no âmbito local que precisa ser assumido e ocupado, porém não pode ser 

esquecido o contexto mais amplo dentro do qual o fenômeno da pobreza e da exclusão se 

constrói. Também é preciso atentar para o fato de que a importância crescente da ação 

municipal na área social nos últimos anos não dispensa a necessidade de preservação de 

políticas de coordenação em níveis mais abrangentes de governo, inclusive para que se 

                                                 
6 Um ponto de partida para o aprofundamento da discussão sobre a trajetória dos programas de renda mínima e 
de bolsa-escola no Brasil, inclusive considerando o impacto da variável federativa sobre tais políticas, é o 
trabalho de Licio (2002).  
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assegurem o enfrentamento de desigualdades regionais e a existência de projetos nacionais. 

Escreve Jorge Mattoso (2001/2002, p. 115): 

 

[...] seria um erro grave os governos municipais considerarem possível 
reverter o quadro de exclusão e de desigualdade exclusivamente a 
partir das políticas locais. Efetivamente, as políticas nacionais e a 
forma de inserção internacional adotadas se refletem direta e 
indiretamente sobre a dinâmica econômica e social das cidades e, 
muitas vezes – como no caso brasileiro – exercem um efeito negativo 
mais que proporcional aos efeitos positivos das políticas públicas 
locais. 

 

Acreditamos, após este exercício de reflexão, que o ponto-chave de políticas de combate à 

pobreza não reside exatamente na ação pró-redistributiva de renda, mas na distribuição de 

oportunidades, aquilo que Sen chama de processo de capacitação. De qualquer modo, 

julgamos ser preciso observar cautelosamente o horizonte temporal dentro do qual políticas de 

combate à desigualdade poderiam refletir seus resultados nos indicadores sociais dos 

municípios em tela, visto que os anos de referência do IPRS são 1992 e 1997, separados por 

apenas meia década. 

 



34  

3 RELAÇÕES ENTRE CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO: FORMALIZAÇÃO CONCEITUAL E OPERACIONAL 

 

 

O desenvolvimento humano tem sido considerado o fim último da atividade econômica, em 

substituição ao crescimento econômico, que desempenha papel de contribuinte do 

desenvolvimento humano ao invés de produto final almejado. Os antecedentes intelectuais 

dessa noção são bem estabelecidos tanto na abordagem original das necessidades básicas 

(basic needs) proposta pela Organização Internacional do Trabalho, visão posteriormente 

incorporada pelo Banco Mundial, quanto no conceito de capacidades, de Amartya Sen7. Em 

seu sentido mais abrangente, para os fins deste trabalho desenvolvimento humano é entendido 

como a possibilidade de as pessoas desfrutarem vidas mais longas, mais saudáveis e mais 

plenas. Estreitando-se o conceito, este pode ser refletido no nível de saúde e educação de uma 

população. 

 

O Human Development Report 1990 (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

PROGRAMME, 1990) identificou três aspectos centrais da qualidade de vida das pessoas, a 

serem fortalecidos pelo processo de desenvolvimento: longevidade, educação e o comando 

sobre recursos para desfrutar um padrão de vida decente. Sudhir Anand e Amartya Sen (2000) 

salientam a existência de uma assimetria entre tais aspectos. Longevidade e educação são 

características da experimentação de uma boa vida; também são prestigiados como elementos 

constitutivos da capacidade para alcançar outros objetivos. 

 

Por sua vez, possuir comando sobre recursos é tão-somente uma qualidade instrumental, 

incluída no cômputo do IDH como constatação de que há muitas capacidades importantes que 

são decisivamente dependentes das circunstâncias econômicas do indivíduo. A renda, 

                                                 
7 O conceito de desenvolvimento humano não se  confunde com outras aproximações teóricas à questão do 
desenvolvimento, ainda que ambigüidades possam ter sido equivocadamente apontadas entre a noção de 
desenvolvimento humano e as seguintes abordagens: i) crescimento econômico – não há conexão automática 
entre crescimento econômico e progressos em DH; ii) teorias de formação de capital humano e desenvolvimento 
de recursos humanos – estas teorias vêem os seres humanos enquanto meios para a alavancagem da renda e da 
riqueza, enquanto insumos para o crescimento da produção; iii) bem-estar humano – consideram os seres 
humanos como beneficiários mais do que participantes no processo de desenvolvimento; iv) necessidades 
básicas – concentra-se na “cesta” de bens e serviços que a população em condições de privação necessita 
(alimentação, abrigo, agasalho, serviços de saúde, água); focaliza a provisão desses bens e serviços mais do que 
suas implicações sobre as escolhas das pessoas (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 200?). 
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especialmente quando próxima às linhas de pobreza, pode ser informação crucial sobre os 

antecedentes causais das capacidades humanas básicas. 

 

A rigor, o uso do conceito “comando sobre recursos” no IDH é estritamente residual, 

lembram Anand e Sen (2000, p. 86). Sua função é refletir outras capacidades básicas não 

incorporadas pelos indicadores de longevidade e escolaridade. O componente renda no IDH 

desempenha o papel de medida indireta de capacidades insuficientemente representadas, 

direta ou indiretamente, pelas outras medidas do índice. 

 

O desenvolvimento humano é aqui referenciado por ser a base conceitual sobre a qual fora 

elaborado o IPRS, ainda que este inove ao propor a incorporação de outros elementos (por 

exemplo, comparação entre esforços da administração municipal e resultados alcançados, e 

participação social). Posto isso, o trabalho segue à procura de definições – conceituais e 

operacionais – para desenvolvimento humano, buscando identificar o papel que as políticas 

públicas exercem sobre esse fenômeno. 

 

 

3.1 Desenvolvimento humano e crescimento econômico: primeiras aproximações 

 

 

Um conjunto de dificuldades costuma estar associado às iniciativas que buscam captar o nível 

de desenvolvimento humano de uma comunidade. Primeiro, há pouco consenso sobre como 

mensurar, entre as nações, certos aspectos da alta performance de desenvolvimento humano, 

como sustentabilidade ambiental ou liberdades políticas e civis. Segundo, mesmo quando há 

consenso sobre os instrumentos de medida – por exemplo, o uso de coeficientes de Gini para 

comparação da distribuição de renda – poucos dados podem estar disponíveis. Terceiro, 

quando os dados sobre as nações de fato existem, muitas vezes eles cobrem apenas pequenos 

períodos. Quarto, nem mesmo as melhores bases de dados contemplam todos os países 

(LINDENBERG, 1993, p. 13-4). 

 

Não obstante os esforços no sentido de tornar disponíveis medidores sociais e econômicos 

mais apurados, ainda apenas se começou a especular sobre as relações entre eles. Ao tentar-se 

utilizar esses indicadores sociais e econômicos para construir um índice de desenvolvimento 

humano composto, defronta-se, segundo Lindenberg, com o “misterioso terreno da metafísica 
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ética”, no qual são feitos julgamentos de valor, por exemplo, de que 1% de aumento na renda 

per capita é mais ou menos importante que 1% de aumento na taxa de alfabetização de um 

país. 

 

A despeito dos problemas metodológicos, seria artificial tratar crescimento econômico, renda 

per capita e performance social como fenômenos independentes. Marc M. Lindenberg (1993, 

p. 13) ressalta que não se pode iniciar uma discussão sobre desenvolvimento humano em 

países em desenvolvimento sem contemplar o crescimento econômico, ainda que este por si 

só não necessariamente esteja associado a aumentos da renda per capita ou melhoria na 

distribuição de renda. Eles são de fato correlacionados na vida das pessoas. Por exemplo, sem 

renda familiar suficiente é difícil imaginar níveis nutricionais adequados que permitam às 

pessoas viver vidas longas e saudáveis. A definição de desenvolvimento humano do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é um modo interessante de articular 

essas dimensões8. Tal agência descreve o desenvolvimento humano como 

 

[...] um processo de ampliação das escolhas das pessoas. Em princípio 
essas escolhas podem ser infinitas e mudar ao longo do tempo. Mas 
em todos os níveis de desenvolvimento, são três escolhas essenciais 
para as pessoas levar uma vida longa e saudável, adquirir 
conhecimento e ter acesso aos recursos necessários a um padrão de 
vida decente. Se essas escolhas essenciais não estão disponíveis, 
muitas outras oportunidades restam inacessíveis. [...] Escolhas 
adicionais [...] variam de liberdade política, econômica e social a 
oportunidades para ser criativo e produtivo, fruir de respeito próprio e 
da garantia de respeito aos direitos humanos. (UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME, 1990, p. 10, tradução nossa). 

 

 

Num esforço de combinar as performances social e econômica para monitorar o 

desenvolvimento humano, o Human Development Report 1990, das Nações Unidas, definiu o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), baseado numa ponderação igualitária de três 

fatores: (i) Produto Interno Bruto (PIB) per capita real ajustado pela paridade do poder de 

compra, (ii) taxa de alfabetização de adultos e taxa de escolarização, e (iii) esperança de vida. 

Ao longo do tempo, o PNUD fez alterações metodológicas pontuais na forma de cálculo do 

IDH, contemplando as taxas de matrícula e um ajustamento no cálculo da renda per capita. O 

                                                 
8 Sobre as dimensões do desenvolvimento humano, ver Alkire (2002). 
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IDH mede o desenvolvimento humano dos países numa escala de zero a um, sendo que o 

escore máximo corresponde ao país que apresenta as melhores condições. 

 

De acordo com Fukuda-Parr (2002, p. 7), a ausência de indicadores de liberdade no cálculo do 

IDH contribui para uma percepção falha, embora altamente difundida, segundo a qual 

desenvolvimento humano equipara-se a desenvolvimento social combinado com crescimento 

econômico eqüitativo. O conceito de desenvolvimento humano, amplo e complexo, tem sido 

erroneamente reduzido a uma medida que capta, apenas, o progresso social e econômico. Até 

mesmo a definição de desenvolvimento humano também foi sutilmente alterada, passando a 

enfatizar as liberdades civis e políticas, salienta Sakiko Fukuda-Parr9. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano tem muitos pontos positivos. Por exemplo, concentra 

a atenção em três fatores fundamentais ao bem-estar das pessoas: acesso aos recursos 

econômicos, a uma vida longa, e oportunidade de formação educacional. Emprega as 

melhores formulações conceituais disponíveis para o conjunto dos países analisados, como o 

PIB per capita real ajustado pela paridade do poder de compra e a taxa combinada de 

escolaridade. Os dados utilizados são também relativamente confiáveis. Finalmente, o índice 

chama a atenção para a inter-relação entre ganhos econômicos e sociais mais do que para a 

tensão entre eles, é o que afirma Lindenberg (1993, p. 16-7)10. 

 

Qualquer medida tem suas fraquezas. Por exemplo, a ponderação homogênea para todos os 

componentes do índice é artificial. Também, o IDH é uma boa medida para tendências de 

                                                 
9 “Human development [...] is about creating an environment in which people can develop their full potential and 
lead productive, creative lives in accord with their needs and interests. [...] Fundamental to enlarge these choices 
is building human capabilities – the range of things people do or be in life. The most basic capabilities for human 
development are to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a 
decent standard of living and to be able to participate in the life of the community. Without these, many choices 
are simply not available, and many opportunities in life remain inaccessible.” (UNITED NATIONS HUMAN 
DEVELOPMENT PROGRAMME, 2001, p. 9). 
10 Mais do que uma melhoria – ou suplemento útil ao PIB, o IDH foi idealizado para ampliar o interesse público 
quanto às outras variáveis profusamente analisadas nos relatórios anuais de desenvolvimento humano. É uma 
medida tão vulgar quanto o PIB, mas sensível aos aspectos sociais da vida humana. (FUNDAÇÃO SEADE, 
2001, p. 4; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO et al., 1998, p. 103). 
Além da compilação de estatísticas e análises pormenorizadas trazidas pelos relatórios anuais de 
desenvolvimento humano juntamente com as estimativas do IDH, sua publicação pela imprensa coloca na ordem 
do dia a temática da pobreza, da exclusão, da desigualdade social e dos países subdesenvolvidos (JANNUZZI, 
2002). 
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longo prazo, mas é pouco sensível a variações anuais. Uma outra imprecisão é que os dados 

de escolaridade e de longevidade não são coletados no mesmo ano11. 

 

Lindenberg (1993), diante da inexistência de teorias anteriores sobre os determinantes do 

desenvolvimento humano, aventa as seguintes influências sobre o desenvolvimento humano: 

fatores internos, políticas públicas e influências externas. Entre as influências internas são 

consideradas as seguintes categorias de variáveis: dotações de recursos naturais; dotações 

culturais e étnicas; dotações de recursos humanos, resultantes de investimentos sociais 

anteriores; e contexto institucional político e econômico e sua continuidade. Marc M. 

Lindenberg divide as influências de políticas públicas em três grupos: políticas econômicas; 

políticas sociais; e políticas de direitos civis e políticos. Quanto às influências externas, os 

tipos considerados são: desastres naturais; intervenções militares externas; influências 

econômicas externas; e acesso aos fluxos de recursos internacionais. 

 

Após uma análise de dados referentes a 90 países em desenvolvimento e relativos ao período 

1965-1987, considerando os três tipos de influência sobre o desenvolvimento humano já 

descritas, Lindenberg (1993, p. 39-40) conclui que os países em desenvolvimento, ao fim e ao 

cabo, não foram prisioneiros de seus impedimentos contextuais ao desenvolvimento. A 

performance de desenvolvimento humano não foi obstruída pelas dotações iniciais de recursos 

naturais, nem por desastres naturais, tamanho físico ou densidade populacional. Por outro 

lado, os fatores contextuais determinados mais diretamente pelas políticas públicas presentes 

e passadas revelaram-se decisivos, mostrando que as políticas públicas não só desempenham 

                                                 
11 A normalização adotada é discutível. Uma melhoria nas conquistas sociais do pior país na amostra diminuiria 
o IDH para o j-ésimo país. Para Kanbur (1991, p. 400), não está claro que esta é uma externalidade desejável a 
um índice. Também não está clara a questão da igual ponderação para todas as dimensões, ou seja, os 
julgamentos de valor subjacentes ao IDH (KANBUR, 1991, p. 400). 
Há limites para os diferentes valores que podem ser expressos em um único número real. Ao serem adicionadas 
mais variáveis – na tentativa de tornar o indicador mais inclusivo – as variáveis originais declinam em seu 
significado e ênfase. Há portanto um dilema na escolha do que deve ser incluído na medida (ANAND; SEN, 
2000). Novas variáveis podem sobrepor-se às anteriores e pouco acrescentar ao índice sintético (por exemplo, a 
mortalidade infantil já está inserida na expectativa de vida). Ainda, acrescentar outras variáveis recoloca o 
problema da arbitrariedade na ponderação (PROGRAMA... et al., 1998, p. 103). 
Apesar de ser um indicador sensível, o IDH não é claramente específico a efeitos de políticas sociais. Uma vez 
que o PIB per capita é uma variável mais suscetível a variações conjunturais que a esperança de vida ao nascer e 
os indicadores de escolaridade, alterações anuais do IDH podem retratar de forma mais efetiva a trajetória da 
componente renda mais do que progressos em educação e saúde (JANNUZZI, 2002). 
Restam, ainda, controvérsias metodológicas no que tange ao ajustamento do PIB  per capita à paridade do poder 
de compra entre países (JANNUZZI, 2002). 
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um importante papel nos ganhos de desenvolvimento humano, mas também na modelagem do 

contexto nacional inicial no qual estes têm lugar. 

 

O otimismo quanto ao papel potencial das políticas na melhoria da vida das pessoas deve ser 

temperado com o reconhecimento de que melhorias no desenvolvimento humano não 

acontecem rapidamente, salienta o autor. Disso deriva uma advertência aos formuladores de 

políticas para que não percam de vista, em sua pressa de superar desequilíbrios econômicos, a 

importância da atenção continuada aos investimentos em desenvolvimento humano. Caso 

contrário, podem arriscar o bem-estar de mais de uma geração de cidadãos. Por fim, 

Lindenberg assinala que não há evidência conclusiva de que altas performances de 

desenvolvimento humano relacionem-se à ocorrência de reformas política e econômica 

simultâneas, revolucionárias ou rápidas. Ao contrário, tais performances são mais prováveis 

em situações de maiores níveis de continuidade institucional e menores níveis de instabilidade 

política.  

 
Partindo de questionamentos bastante próximos aos de Lindenberg, Ranis, Stewart e Ramirez 

(2000) e Ranis e Stewart (2001) entendem ser imperativo focar o DH desde o início de 

qualquer programa de reforma, uma vez que políticas públicas voltadas ao crescimento 

econômico isoladamente são infrutíferas na sustentação de altos níveis de DH. 

 

Seus trabalhos buscam examinar a interdependência entre crescimento econômico (CE) e 

desenvolvimento humano (DH). Preocupam-se com as variações na renda per capita e sua 

relação de mão dupla (two-way relationship) com o objetivo social básico de promoção do 

desenvolvimento humano. Regressões com dados de diversos países, considerando-se o 

período 1960-92, mostram causalidade significativa em ambas as direções, ou seja, tanto na 

cadeia que une CE a DH, quanto na que parte de DH para CE. 

 

A partir desse entendimento, distribuem os países em categorias que consideram seu 

desempenho em termos de DH e CE, a saber, ciclos virtuosos, ciclos viciosos, e o que os 

autores chamam de lopsided cycles, um centrado no desenvolvimento humano e com reduzido 

crescimento econômico, outro centrado no crescimento econômico e com reduzido 

desenvolvimento humano. Com efeito, tenta corrigir a noção comumente aceita de que ao se 

assegurarem incrementos no crescimento econômico automaticamente dirige-se a sociedade a 
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avanços em desenvolvimento humano. De acordo com Ranis, Stewart e Ramirez, o 

desenvolvimento humano deve ocorrer anterior ou simultaneamente aos avanços em 

crescimento econômico caso um país pretenda atingir o ciclo virtuoso. 

 

Os trabalhos de Ranis, Stewart e Ramirez merecem especial destaque em função do grande 

número de países que incluem em seus estudos, pela riqueza de suas ilustrações e também 

pela clareza com que especificam os modelos que sustentam suas análises quantitativas. 

Ademais, constituem importante contribuição no que tange ao entendimento das relações 

causais entre DH e CE. Por tais razões servem de referência teórica e metodológica para esta 

dissertação, em particular no que concerne à análise empírica empreendida na Seção 5. 

 

 

3.2 O arcabouço conceitual e a análise quantitativa de Ranis, Stewart e Ramirez 

 

 

Existe, indubitavelmente, uma forte relação de mão dupla entre CE e DH. Por um lado, o CE 

oferece os recursos que permitem melhorias no DH. Por outro, melhorias na qualidade do 

capital humano são importante componente do CE. Entretanto, ainda que tal relação 

simbiótica seja amplamente aceita, os fatores específicos envolvidos não têm sido 

sistematicamente explorados. Tampouco a questão das prioridades nas fases da política 

pública de desenvolvimento. A assunção costumeira é a de que o CE precede o progresso em 

DH. 

 

Ranis, Stewart e Ramirez (2000) e Ranis e Stewart (2001) apresentam duas cadeias causais 

ligando CE e DH, tal como já havia sido feito em Human Development Report 1996: 

Economic growth and human development. Atentando-se para a cadeia “A” como definida 

pelos autores, ou seja, a que parte do CE para o DH, nota-se que, a partir de um certo 

montante de renda gerado pelo crescimento passado, estabelecem-se os gastos domiciliares, 

os gastos públicos e da sociedade civil (incluindo organizações não-governamentais) em 

insumos que servem para expandir o DH (vide Figura 1). O impacto de um certo nível 

agregado de renda familiar média sobre o DH depende não apenas da média mas também da 

distribuição da renda e da extensão em que a pobreza tenha já sido combatida. Portanto, a 

natureza do processo de crescimento, isto é, como o crescimento é gerado, quantas 

oportunidades de emprego carrega e quão bem distribuídos são os seus frutos – em outras 
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palavras, quanto é bem sucedido na redução da pobreza – influenciará o modo como a renda 

das famílias será despendida. Quando a renda per capita é baixa ou é mal distribuída, os 

gastos totais de muitos domicílios estão, invariavelmente, fadados a volumes acanhados. 

Entretanto, quando comparadas a famílias com renda superior, famílias de baixa renda tendem 

a utilizar uma maior proporção de seus recursos em itens relacionados ao desenvolvimento 

humano, ou seja, têm propensão marginal a consumir produtos e serviços ligados ao DH 

maior. 

Figura 1 – Crescimento econômico e desenvolvimento humano 
Fonte: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 

1996, p. 68. 
 

Simetricamente, quando os níveis de DH são negativamente afetados por reduções no CE, a 

amplitude do impacto novamente varia largamente em função da distribuição de renda e sua 

evolução histórica. Merece consideração, ainda, saber quem controla a alocação dos recursos 

no ambiente intrafamiliar. Cœteris paribus, famílias chefiadas por mulheres despendem mais 

recursos em saúde, educação, alimentos, água potável etc. do que aquelas chefiadas por 

homens. 

 

Há evidências de que nos casos em que as mulheres têm poder de barganha sobre a alocação 

do orçamento doméstico, os gastos familiares são relativamente mais direcionados a insumos 

para o desenvolvimento humano, como nutrição e educação. Ranis, Stewart e Ramirez (2000, 
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p. 198) oferecem exemplos. Estudos baseados no Gabão, nas Filipinas e na Costa do Marfim 

mostram que à ampliação da proporção da renda familiar ou dos alimentos sob controle das 

mulheres, corresponde um maior consumo de calorias e proteínas, ao passo que se reduzem as 

despesas em alcoólicos e fumo. O controle feminino sobre as decisões alocativas domésticas 

está provavelmente associado positivamente à escolaridade das mulheres. 

 

Saúde e educação são também importantes bens públicos. A alocação de parcelas do PIB 

pelas diferentes esferas de governo em bens públicos que promovem DH é, parcialmente, 

função do volume total dos gastos públicos; função da proporção dos gastos públicos 

dedicada ao desenvolvimento humano; e, ainda, função da distribuição desses gastos dentro 

de cada uma das grandes rubricas relacionadas ao DH. 

 

Essa proposição pode ser formalizada em três razões (ratios), presentes em trabalhos do 

PNUD (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2001; 

PROGRAMA ..., 1996). São elas: a) razão dos gastos públicos, i.e., a parcela do PIB 

empregada pelos vários níveis de governo; b) razão da alocação em desenvolvimento humano, 

definida como a proporção dos gastos públicos voltada ao DH; e c) razão de alocação em 

prioridades de DH (HD priority ratio), entendida como a proporção do total de gastos em 

desenvolvimento humano dedicada a áreas prioritárias.12 

 

Este conceito de prioridade é, por excelência, arbitrário, dependendo do estágio atual do 

desenvolvimento no país, sendo que nos processos iniciais de desenvolvimento a educação 

primária é provavelmente mais produtiva em termos da realização de avanços em DH, 

enquanto a educação profissional e terciária torna-se progressivamente central quando a 

economia local migra para os setores de ciência e tecnologia, por exemplo. 

 

                                                 
12 Ao analisar o financiamento do desenvolvimento humano, o PNUD (1991) sugere o monitoramento dessas 
três razões e de uma quarta, qual seja, a razão dos gastos públicos em prioridades de desenvolvimento humano, 
entendida como a porcentagem do produto nacional destinada a prioridades de desenvolvimento humano (human 
development expenditure ratio). Esta quarta razão, que é um produto das três anteriores, é uma ferramenta 
operacional útil a formuladores de políticas públicas interessados em entender eventuais desequilíbrios em seus 
orçamentos e avaliar opções de reestruturação dos mesmos. Se os gastos públicos já são elevados, como é o caso 
de muitos países em desenvolvimento, mas a razão dos gastos públicos for baixa, então o orçamento deveria ser 
reavaliado. Gastos militares, serviços da dívida são prováveis candidatos à redução. Se as duas primeiras razões 
forem altas mas o impacto sobre o desenvolvimento humano, refletido pelos indicadores de desenvolvimento 
humano, for tímido, a razão de alocação em prioridades de DH deve ser ampliada. No caso dos países mais 
pobres, é provável que tal expansão envolva um equilíbrio mais apurado entre medidas de saúde pública 
curativas e preventivas, e entre universidades e ensino primário, por exemplo. 
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Os determinantes subjacentes a essas três razões incluem a capacidade arrecadatória do 

sistema, bem como a força da demanda por gastos militares e outras prioridades de governo 

não ligadas ao desenvolvimento humano, ambas influenciadas pela interação entre forças 

burocráticas e pressões populistas. 

 

No que tange aos gastos envolvidos nas atividades da sociedade civil ou organizações não-

governamentais, estes são fortemente orientados aos objetivos do DH em grande parte dos 

casos. 

 

A força da causalidade entre os elos na cadeia “A” varia de acordo com uma vasta gama de 

fatores, inclusive a estrutura da economia, o nível e a distribuição da renda familiar, e as 

opções entre políticas públicas alternativas feitas pelos governos. Onde os elos horizontais 

entre os atores – o chamado capital social – são consistentes, a intensidade dessas 

causalidades tende a ser positivamente afetada. O mesmo pode ser dito, cœteris paribus, sobre 

uma distribuição de renda mais homogênea, menores níveis de pobreza, melhor educação de 

mulheres, maior controle feminino sobre a renda das famílias, e maior gasto social em relação 

ao PIB. 

 

A efetividade dos gastos – das famílias, dos governos ou das organizações não-

governamentais – no incremento do DH constitui questão central. Tal elemento da cadeia 

entre os gastos (insumos) e o produto (DH) pode ser chamado de “função de produção do 

desenvolvimento humano”. As relações representadas por essa função de produção são 

complexas, dependendo tanto do comportamento das famílias individualmente quanto do 

comportamento da comunidade, da existência de conhecimento local sobre tecnologias 

relevantes e da complementaridade ou competitividade entre os vários insumos, como saúde 

preventiva, nutrição, educação etc. 

 

Embora muitos aspectos dessa função de produção continuem representando grandes questões 

para debates e pesquisas, há evidência abundante quanto ao papel da educação feminina na 

melhoria dos níveis de nutrição e sobrevivência infantil. Schultz (2002), partindo de 

evidências microeconômicas baseadas em pesquisas de domicílios e censos, estuda os 

retornos produtivos privados e as externalidades sociais da formação de capital humano e 

escolaridade por gênero. Segundo o autor, há uma literatura robusta sugerindo que adições à 

escolaridade das mães provocam efeitos benéficos sobre a saúde das crianças, sua 
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escolaridade, e produtividade na vida adulta maiores do que aqueles derivados de adições de 

mesma grandeza à escolaridade dos pais. 

 

Os estudos citados por Schultz consideram variáveis relativas a características da criança ao 

nascer (por exemplo, massa ao nascer), chances de sobrevivência, qualidade da nutrição, 

idade ao ingressar na escola, aumento das matrículas escolares ajustado pela idade, e números 

de escolaridade completos ao chegar à idade adulta. Se a escolaridade das mães produz mais 

resultados favoráveis às crianças que a educação dos pais, então há sinais da existência de 

uma externalidade social positiva associada a investimentos públicos na educação de meninas 

e mulheres. O autor conclui que se os retornos em termos de salários de mercado são de 

magnitudes comparáveis entre homens e mulheres, mas as externalidades sociais relacionadas 

à redução da mortalidade infantil, melhoria das capacidades antropométricas das crianças, 

aumento das matrículas escolares e diminuição das taxas de fertilidade estão todas mais 

positivamente relacionadas com a escolaridade de mulheres que com a de homens, e tais 

resultados são almejados pela sociedade, então é uma decisão “eficiente” investir mais em 

escolaridade de mulheres (SCHULTZ, 2002, p. 215). 

 

Quanto à cadeia “B”, que posiciona-se no sentido DH  CE, há ampla evidência de que à 

medida que as pessoas se tornam mais saudáveis, melhor nutridas e melhor educadas, elas 

contribuem mais para o crescimento econômico. Portanto, mais altos níveis de DH, em adição 

ao fato de serem um fim em si mesmos, afetam a economia ao pronunciarem a produtividade 

da mão-de-obra, a capacidade empreendedora e a criatividade dos administradores. Mais 

desenvolvimento humano significa que a sociedade dispõe de melhor capital humano. 

Melhores capacidades humanas significam melhor governança, escolhas entre diferentes 

tecnologias mais acertadas e também melhor adaptação de tecnologias importadas. 

 

As proposições causais carregadas pela cadeia “B” encontram amparo nas chamadas teorias 

do “novo crescimento” (new growth teories). Investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

tornam todo o sistema mais produtivo. Maiores taxas de poupança e investimento, 

combinadas com tecnologia e capital social, são novamente parte do ambiente facilitador que 

determina o reflexo da oferta de uma força de trabalho mais qualificada sobre a geração de 

renda. O impacto da educação sobre a natureza e o crescimento das exportações e sobre a 

habilidade para tirar proveito das oportunidades de exportação – que, por sua vez, influenciam 

a taxa de crescimento agregado – é outra via pela qual o DH afeta o CE. 
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É importante ressaltar que a distribuição de renda desempenha papel decisivo também na 

cadeia “B”. Melhorias no DH podem alterar a distribuição de renda, o que, por sua vez, pode 

significar crescimento mais rápido quando o eleitor mediano (median voter) encontra-se 

satisfeito e não incita medidas macroeconômicas casuítas. Distribuições de renda desiguais 

tendem a estar associadas com maior instabilidade política, e, a reboque, com ocorrências 

mais freqüentes de óbices ao crescimento econômico. 

 

Há ainda a indiscutível aproximação entre níveis diferenciados de educação e distribuição 

desigual de renda. A educação pode também afetar o crescimento da renda per capita pela via 

do denominador, ou seja, pelo crescimento populacional. Quanto maior a escolaridade, 

especialmente a escolaridade das mulheres, menores as taxas de mortalidade infantil e de 

fertilidade. 

 

Assim como no que tange à cadeia “A”, a força dos elos na cadeia “B” varia substancialmente 

entre países. Por exemplo, a oferta crescente de pessoas melhor educadas per si não significa 

oportunidades de trabalho. Estas dependem dos níveis de investimento e das escolhas 

tecnológicas realizadas, entre outros elementos. 

 

A partir das evidências e raciocínios apontados, Ranis e Stewart (2001) rodaram regressões 

incluindo 10 países em desenvolvimento, para os anos de 1960-92. Replicam, pois, para a 

América Latina o exercício estatístico empreendido por Ranis, Stewart e Ramirez (2000) para 

35 a 76 países em desenvolvimento de todo o mundo, dependendo da disponibilidade de 

dados para cada variável. A intenção dos trabalhos de 2000 e 2001 foi identificar as variáveis 

mais significantes nas cadeias “A” e “B” utilizando-se incrementos na expectativa de vida 

entre 1970 e 1992 como indicador “telegráfico” de melhorias no DH. Os resultados são 

sintetizados a seguir: 

1. O PIB per capita foi significante em todos os casos. Um por cento de acréscimo na taxa 

de crescimento levaria a uma redução da ordem de 3% na distância entre a expectativa de 

vida do país “n” e a mais longeva expectativa de vida atribuída a um país, distância esta 

chamada pelos autores de déficit em expectativa de vida (life expectancy shortfall). 

2. A razão da alocação em DH, isto é, a porcentagem de gastos governamentais destinados 

às atividades relacionadas ao desenvolvimento humano, foi significante em todas as 
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equações. Um por cento de aumento nessa taxa resultou em uma redução de 1,75% no 

déficit em expectativa de vida. 

3. O impacto da razão da alocação em DH, representada pela razão entre o gasto social e os 

gastos totais do governo, pareceu aos autores atuar via taxa de matrícula em educação 

primária de mulheres. Isto é, quando essa taxa de matrícula foi adicionada às equações o 

coeficiente da razão do gasto social deixou de ser significante. 

 

Quanto à cadeia “B”, tomando-se o crescimento do PIB per capita entre 1970 e 1992 como 

variável dependente, Ranis, Stewart e Ramirez (2000) observaram que: 

1. O nível inicial de DH, sintetizado pela expectativa de vida, foi constantemente 

significante. 

2. O alfabetismo de adultos, a expectativa de vida em 1962 (momento inicial da análise), 

assim como uma proxy mais abrangente para desenvolvimento humano (que incorporava 

informações sobre escolaridade), foram significantes em diversas equações. 

3. A taxa de investimento foi constantemente significante. 

4. Distribuições de renda mais homogêneas estiveram associadas a maiores taxas de CE, 

exceto no caso em que variáveis regionais foram introduzidas. 

5. O nível inicial de PIB per capita foi significante, carregando sinal negativo. Indica, assim, 

a existência de alguma convergência entre países em desenvolvimento. Dessa forma, 

quanto menor o nível inicial, maiores avanços podem ser esperados. 

 

Feitas tais considerações, os autores propõem uma classificação para países segundo sua 

situação em momentos específicos do tempo, a saber: 

a) ciclo virtuoso (virtuous cycle): o ambiente de crescimento econômico vigoroso conduz 

a melhorias no desenvolvimento humano, e mais altos níveis de desenvolvimento 

humano, a seu turno, reforçam a tendência de crescimento econômico intenso. Note-se 

que esta situação de determinação mútua acontece quando os links¸ os elos das cadeias 

“A” e “B” são fortes; 

b) ciclo vicioso (vicious cycle): ainda considerando o caso de links causais intracadeias 

fortes, crescimento econômico débil implica desenvolvimento humano insignificante. 

Da mesma forma, desenvolvimento humano reduzido importa fraco crescimento 

econômico; 

c) desenvolvimento enviesado para o crescimento econômico oblíquo (economic growth 

lop-sided development): ao serem fracas as conexões entre CE e DH, duas situações de 
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enviesamento podem ser esperadas. A primeira descreve o caso em que há bom 

crescimento econômico mas este não se reverte em bom desenvolvimento humano 

(porque, por exemplo, é baixa a razão dos gastos públicos); 

d) desenvolvimento enviesado para o desenvolvimento humano oblíquo (human 

development lop-sided development): A segunda situação resultante da fragilidade nos 

elos entre CE e DH é observada quando bom desenvolvimento humano redunda em 

crescimento econômico reduzido (porque, por exemplo, a taxa de investimento é 

baixa). 

 

Ranis, Stewart e Ramirez (2000) formulam a hipótese de que tais situações de obliqüidade 

tendem a redundar em casos de ciclos viciosos ou virtuosos com o passar do tempo, sendo 

improvável a perpetuação da fragilidade na determinação mútua entre CE e DH. Ao 

analisarem países em desenvolvimento de todo o mundo, os autores notam que o 

desenvolvimento oblíquo foi uma condição temporária em todos os casos exceto Costa Rica13. 

 

Do ponto de vista da política pública, uma questão importante tange os meios pelos quais um 

país é capaz de transitar de uma categoria para outra, com o objetivo presumido de estacionar 

sua trajetória na situação de ciclo virtuoso. Sobre este ponto, o achado mais importante é a 

constatação de que o desenvolvimento enviesado para o DH oblíquo permitiu movimento em 

direção a um ciclo virtuoso (o que ocorreu em aproximadamente um terço dos casos), 

enquanto que o desenvolvimento enviesado para o crescimento econômico reverteu-se, em 

todos os casos, para ciclos viciosos. Poucos países conseguiram transitar diretamente do ciclo 

vicioso para o virtuoso. Mas alguns quebraram seu ciclo vicioso movendo para a categoria de 

desenvolvimento enviesado para o DH oblíquo, de onde puderam alavancar suas trajetórias, 

alcançado finalmente o ciclo vicioso. 

 

Assim, os autores concluem que o melhor caminho em direção ao ciclo virtuoso perpassa o 

DH oblíquo. Em termos concretos, isto significa que um sistema deveria primeiramente 

fortalecer os links da cadeia “A” engrossando os recursos destinados à educação e à saúde. 

Cumprida essa etapa, seria possível deixar a categoria do DH oblíquo e obter melhor 

                                                 
13 Para Ranis, Stewart e Ramirez (2000), uma das explicações possíveis para a constatação de que a Costa Rica 
foi capaz de manter a melhoria continuada do DH apesar do baixo CE reside no seu forte, antecipado e 
sustentável compromisso com o DH, exemplificado pela abolição das forças armadas em 1948 e no pesado 
investimento (10% do PIB) em saúde e educação entre os anos de 1970 e 1992. 
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desempenho econômico, via avigoramento dos links da cadeia “B”. Ponderam Ranis e Stewart 

(2001, p.15): 

 

While all this is basically an interative process, the phasing of policy 
change does appear to be critical. Thus the often held position that we 
should first ‘get the fundamentals right’ to ensure good economic 
growth, while human development has to wait, is in error. Human 
development improvement must precede or at least accompany the 
improvement in growth. What was intuitively seen as correct by only 
a few observers generally holds up very well empirically.  

 

 

3.3 Considerações sobre esta seção 

 

 

Apesar de haver potencialmente uma associação entre riqueza material e bem-estar humano, 

isso nem sempre é verdadeiro. Muitos países têm um alto produto per capita, mas baixos 

indicadores de desenvolvimento, e vice-versa. Países com níveis similares de renda per capita 

podem ter indicadores de desenvolvimento humano bastante diferentes, dependendo do uso 

que fizeram de sua riqueza nacional. 

 

É certo que países com renda média mais elevada tendem a ter um nível mais alto de 

expectativa de vida, taxas mais baixas de mortalidade infantil, índices mais altos de 

alfabetização de adultos e, portanto, um IDH mais elevado. Entretanto, tais associações nem 

sempre são perfeitas. Em comparações entre países, as variações na renda tendem a explicar 

pouco além de metade da variação na expectativa de vida, ou na mortalidade infantil. E 

explicam uma parcela ainda menor das diferenças nas taxas de alfabetização de adultos 

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO et al., 1998, p. 

106). 

 

Sudhir Anand e Amartya Sen não se furtam de ressaltar que a evidência de que o PIB per 

capita freqüentemente não é um bom indicador das condições de saúde e sobrevivência de um 

país. Estas dependem muito mais da forma como os recursos são utilizados – por exemplo, da 

forma como o atendimento de saúde pública é oferecido, e de como a renda é distribuída entre 

as pessoas. Também, alguns países obtêm melhores resultados que outros na utilização dos 
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frutos do crescimento econômico e na aplicação de políticas públicas de baixo custo voltadas 

à prevenção de males evitáveis. “Thus, the command over material resources could not have 

served as a ‘proxy’ for health and longevity. The same applies to education.” (ANAND; SEN, 

2000, p.86). 

 

Portanto, a comparação entre a posição de um país em termos do seu indicador de PIB per 

capita e a posição desse mesmo país em termos de seu IDH é mais crítica enquanto medida do 

desenvolvimento humano do que os valores assumidos pelo IDH isoladamente. Isto porque tal 

confronto coloca questões sobre como países diferentes, dispondo de níveis similares de 

renda, alcançam diferentes níveis de desenvolvimento humano, lembra Fukuda-Parr (2002, p. 

6). 

 
Ainda que os estudos descritos nesta seção digam respeito à unidade de análise “nação”, não 

há indícios de que suas conclusões, pela importância das políticas públicas na melhoria do 

desenvolvimento humano, não sejam válidas para unidades subnacionais de governo, feitas as 

justas adaptações. Ao admitir-se isso, então se pode considerar que esta seção significou 

aporte teórico e metodológico para este trabalho. Lindenberg, Schultz, Ranis, Stewart e 

Ramirez, ao reportarem evidências colhidas ao redor do mundo, acompanhadas dos detalhes 

de seus exercícios de inferência estatística, oferecem um aparato de pesquisa que nos permite 

formular hipóteses específicas para o caso em questão. E assim diminuir o espanto perante a 

constatação do desenvolvimento social ocorrido nos 36 municípios envolvidos na questão 

básica deste trabalho. 
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4 EXPLORANDO OS RESULTADOS DO IPRS 

 

 

Tendo em mente o aporte teórico oferecido pelas seções precedentes, o objetivo aqui é refinar 

o conhecimento sobre os municípios do Grupo 51992 do IPRS, inclusive para melhor 

especificar as equações do ensaio empírico empreendido na próxima seção. 

 

Os chamados “municípios de baixo desenvolvimento econômico e social” totalizavam 186 e 

94 localidades em 1992 e 1997, respectivamente. O Grupo 51997 compõe-se de 66 municípios 

pertencentes ao Grupo 51992 mais 28 municípios cujas características socioeconômicas se 

deterioraram ao longo da década de 1990, ou ainda cujo ano de instalação (recente) não 

ensejou o cálculo do IPRS referente a 1992, conforme mostra o Quadro 4. 

 
1992      1997
Grupo 51992 + ingressos no Grupo 5 em 1997

 
- egressos do Grupo 51992 = Grupo 51997

(186 municípios) + (28 municípios)   -  (120 municípios) = (94 municípios)

  Municípios cujas condições 
socioeconômicas deterioraram-se 

Municípios cujas condições 
socioeconômicas aprimoraram-se 

 

 

  Em 1992 compunham os demais 
grupos nas seguintes proporções: 

Em 1997 compunham os demais 
grupos nas seguintes proporções: 

 

  Grupo 41992: 16 municípios 
(57%) 

Grupo 11997: 5 municípios (4%)  

  Instalados em 1993: 9 municípios 
(32%) 

Grupo 21997: 18 municípios (15%)  

  Instalados em 1997: 3 municípios 
(11%) 

Grupo31997: 36 municípios (30%)  

  Grupo 41997: 61 municípios (51%)  
    

Quadro 4 – Composição do Grupo 51992 e do Grupo 51997 
Fonte dos dados brutos: FUNDAÇÃO SEADE, 2001. 
Notas: Informações trabalhadas pela autora. 

Os avanços e retrocessos nos indicadores socioeconômicos mencionados no Quadro 4 referem-se a 
situações relativas, ou seja, aos valores alcançados por um dado município em relação aos valores 
registrados para todos os demais municípios paulistas num determinado ano. 

 

Quanto à distribuição espacial, a Figura 2 mostra os municípios componentes do Grupo 51992 

e do Grupo 51997. Dela depreende-se que a concentração de municípios de baixo 

desenvolvimento econômico e social no Vale do Ribeira, nas Serras do Mar e da Mantiqueira 

foi resistente à tendência geral de avanços socioeconômicos no Estado: “[...] o perfil principal 

deste agrupamento é dado por municípios de pequeno porte, muitos deles predominantemente 
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rurais, marcados pela lógica tradicional da pobreza e da incapacidade local em lograr com 

avanços significativos no campo social.” (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 75). 

 

Há que se atentar para o desenvolvimento do Oeste Paulista. Esta porção do Estado, onde em 

1992 predominava a combinação municípios de baixo desenvolvimento econômico e em 

transição social (Grupo 4) e municípios de baixo desenvolvimento econômico e social (Grupo 

5), assistiu a uma alteração substancial ao longo da década de tal sorte que em 1997 era o 

locus de quase a totalidade dos municípios paulistas saudáveis e de baixo desenvolvimento 

econômico (Grupo 3). Embora não apresente uma explicação definitiva para a emergência 

dessas localidades (Grupo 3) enquanto portadoras de pujantes indicadores sociais, a Fundação 

Seade sugere algumas hipóteses explicativas, as quais relacionam o pequeno tamanho 

populacional típico desses municípios com: 

a) transparência e eficácia dos instrumentos de política de descentralização em saúde e 

educação; 

b) padrão histórico de emigração nessa área, que redunda em menor pressão de demanda por 

investimentos em infra-estrutura viária e ou expulsão das famílias em piores condições 

socioeconômicas; 

c) baixos níveis de mortalidades decorrentes de causas externas, tais como assassinatos e 

acidentes de trânsito (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 73). 

 

Figura 2 – Distribuição espacial dos municípios integrantes do Grupo 5 (1992 e 1997) 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001. 
Notas: Dados trabalhados pela autora. 

Mapas confeccionados utilizando-se o software Estatcart – Sistema de recuperação de 
informações georreferenciadas, versão 1.0, publicado pelo IBGE em 2002. 

 

 

1992 1997
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4.1 O desenvolvimento dos municípios do Grupo51992 

 

 

Retomando o objetivo deste trabalho, qual seja, identificar eventuais padrões de políticas 

públicas que tenham sido empreendidas, sendo responsáveis, pelo menos em parte, pela 

evolução dos indicadores de longevidade e escolaridade dos municípios de baixo 

desenvolvimento econômico e social, a próxima medida será comparar a distribuição da 

variação percentual dos indicadores sintéticos de longevidade e escolaridade referentes aos 

municípios do Grupo 51992 com a distribuição análoga correspondente ao conjunto dos demais 

municípios paulistas. 

 

O propósito é submeter à prova a hipótese de que a trajetória de desenvolvimento dos 

municípios do Grupo 51992 tenha apenas reproduzido tendências gerais compartilhadas pelos 

demais municípios do Estado. Para tanto foi necessário fazer adaptações nos dados dos IPRS, 

para fins de excluir da análise os 73 municípios cuja instalação deu-se após 1992, vez que tais 

localidades não apresentam indicadores de escolaridade referentes a 1992 (vide ANEXO B). 

Algumas delas, no entanto, dispõem de indicadores de longevidade, em decorrência dos 

esforços da Fundação Seade no sentido de recuperar estatísticas vitais. 

 

É conveniente destacar, ainda, que as observações a seguir consideram os indicadores 

sintéticos de escolaridade e longevidade e, quando for o caso, as variáveis que os compõem 

enquanto informações contínuas, não-discretas. As vantagens de se trabalhar com a evolução 

das séries de indicadores em detrimento das variações entre os cinco grupos do IPRS são 

evidentes, visto que assim são talhadas informações mais específicas e escapa-se, mais uma 

vez, aos juízos de valor imanentes ao processo de classificação dos municípios em grupos, 

como já discutido na Seção 1. 

 

Finalmente, comparam-se os valores dos indicadores e variáveis sociais dos municípios do 

Grupo 51992 com os valores referidos a 1997 e relativos ao mesmo conjunto de municípios – 

aqueles que formavam o Grupo 5 em 1992 – independentemente do grupo ao qual tais 

localidades estavam associadas em 1997. Desta forma intenta-se investigar qual a natureza da 

trajetória desses indicadores e variáveis, controlando-se a investigação pelas precárias 

condições socioeconômicas desses municípios no início da década de 1990. 
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Feitas tais considerações, o passo seguinte consiste na comparação entre a tendência de 

evolução dos indicadores do grupo de estudo com aquela apresentada pelos demais 

municípios do Estado. Calculada a média, a mediana e o desvio-padrão da série de variação 

percentual dos indicadores sintéticos de longevidade e escolaridade entre 1992 e 1997, foram 

obtidos os números da Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análise descritiva da variação percentual dos indicadores sintéticos de 
escolaridade e longevidade 

Medida Variação percentual do indicador sintético de 
escolaridade (1992-1997)

(%)

Variação percentual do indicador 
sintético de longevidade (1992-1997)

(%)
 Grupo 51992 Demais Grupos1992 Grupo 51992 Demais Grupos1992
Média 33,77 27,20 8,82 1,93
Mediana 29,36 23,58 7,43 1,61
Desvio-padrão 23,57 17,68 14,86 8,65
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001. 
Nota: Informações trabalhadas pela autora. 

 

A primeira consideração a ser feita quanto às medidas de centralidade e dispersão da Tabela 1 

diz respeito à expectativa de existência de “retornos marginais decrescentes” das políticas 

públicas. Neste sentido, não surpreende que a variação percentual média nos municípios do 

Grupo 5 seja superior à dos demais grupos, visto que naquele grupo encontravam-se 

certamente as maiores oportunidades de melhoria social. 

 

Também cabe ressaltar que o número menor de observações impõe um viés de alta aos 

valores de desvio-padrão referentes ao Grupo 5 (186 observações) vis-à-vis o desvio-padrão 

dos demais municípios (386 observações). 

 

Fato é que os resultados de longevidade apontam para uma diferença relativa bem maior na 

evolução do índice sintético dos municípios do Grupo 5 em comparação aos demais 

municípios (excluídos os recentemente instalados). Por sua vez, a média, a mediana e o 

desvio-padrão carregam um viés de baixa na variação percentual do indicador de longevidade 

– mais intenso no caso do Grupo 5, dado o perfil populacional dos municípios que o 

compõem (vide Tabela 2). Isto ocorre em função do ajuste empreendido pela Fundação Seade 

com o propósito de neutralizar o efeito dos pequenos números sobre as taxas de mortalidade: 

 

Para as taxas de mortalidade infantil e perinatal, o procedimento acima 
[cálculo das taxas a partir das médias dos óbitos ocorridos nos 
períodos de 1993-95 e 1997-99] foi utilizado para os municípios com 
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mais de 8.000 habitantes14. Para os demais, foram considerados os 
nascimentos e os óbitos ocorridos no período 1993-95. Portanto, para 
os pequenos municípios, os valores foram repetidos nos dois períodos 
[anos de referência 1992 e 1997]. (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 
87). 

 

Tabela 2 – Municípios do Grupo51992, por tamanho populacional (1991) 
Tamanho populacional 
 
(hab) 

Número de 
municípios

Número de 
municípios 

(%) 
Até 5.000  33 17,74 
5.001 a 10.000 33 17,74 
10.001 a 20.000 58 31,18 
20.001 a 50.000 38 20,43 
50.001 a 100.000 16 8,60 
Mais de 100.000 8 4,30 
Total 186 100,00 
Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 

Disponível em www.sidra.ibge.gov.br. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

 

Posto isso, o trabalho segue na tentativa de explorar o indicador sintético de longevidade, 

buscando inferir em que extensão cada uma das variáveis que o integram foi responsável pela 

trajetória do indicador, considerando-se os municípios do Grupo 51992. Cabe todavia reforçar 

as razões que justificam a negligência a respeito da escolaridade na continuidade desta seção. 

A análise desta dimensão significaria um prolongamento muito grande da pesquisa. 

Obviamente a compreensão da evolução das variáveis educacionais em muito enriqueceria o 

trabalho, até porque não é razoável negar a existência de vínculos causais entre anos de estudo 

formal e taxas de mortalidade. Tendo que privilegiar a análise de uma dimensão em 

detrimento da outra, pois, decidiu-se por perseguir a trilha das variáveis de mortalidade, vez 

que foi delas a trajetória mais diferenciada quando são comparados números dos municípios 

de baixo desenvolvimento econômico e social com os demais. 

 

Desagregando a análise ao nível da evolução das taxas de mortalidade infantil, perinatal, da 

população de 15 a 39 anos e de mais de 60 anos15 (as quatro variáveis constituintes do 

indicador sintético de longevidade) no que tange aos 186 municípios do Grupo 51992, replica-

                                                 
14 As populações de referência utilizadas pela Fundação Seade para tal procedimento resultam de um modelo de 
projeção demográfica baseado nos resultados do censo demográfico de 1991 e da contagem da população de 
1996, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em índices de crescimento 
calculados a partir de estatísticas vitais processadas pela Fundação Seade. Tais estimativas referem-se a 1º de 
julho dos anos em questão (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p.  87). 
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se o procedimento do cálculo das medidas de centralidade e dispersão, mas agora 

considerando as variações simples, não as percentuais, pois deste modo mantém-se a unidade 

de óbitos por mil. O propósito é identificar em que intensidade cada um dos componentes do 

indicador sintético de longevidade influencia o resultado final desse indicador. Foi necessário 

excluir do ensaio 49 municípios, pois estes, em decorrência do tamanho populacional inferior 

a 8 mil habitantes, tiveram os valores de mortalidade infantil e perinatal referentes a 1993-95 

replicados para 1997-9916. O total dos municípios considerados na Tabela 3 corresponde, 

portanto, a 137. 

 

Tabela 3 – Análise descritiva da variação simples dos componentes do indicador sintético de 
longevidade (1993-95, 1997-99) 

Medida Mortalidade
infantil

(óbitos por 1.000 
nascidos vivos)

Mortalidade perinatal 
(óbitos

por 1.000
nascidos)

Mortalidade da 
população de 15 a 39 

anos (óbitos por 
1.000 pessoas)  

Mortalidade da 
população com mais 

de 60 anos (óbitos 
por 1.000 pessoas)

Média -8,20 -2,57 -0,09 0,05
Mediana -8,42 -2,59 -0,09 0,09
Desvio-padrão 6,96 7,37 0,37 4,93
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

 

Considerando que cada um dos quatro tipos de mortalidade referidos na Tabela 3 é resultado 

de diferentes condicionantes socioeconômicos, genéticos, ambientais, e das características de 

disponibilidade e acessibilidade dos serviços de saúde, entre outros determinantes, novamente 

faz-se forçosa a restrição dos temas a serem abordados, sob pena de superficialidade nas 

análises. Desse modo optou-se por dar prosseguimento à pesquisa da variação da mortalidade 

infantil, visto tratar-se da modalidade em que foram maiores as reduções médias de óbitos 

(vide Gráfico 1). 

                                                                                                                                                         
15 Também a mortalidade de idosos carrega importante conteúdo. Reflete, principalmente, os hábitos alimentares 
e de fumo, bem como características do sistema de saúde e de medicina de alta complexidade, merecendo ser 
monitorada (FUNDAÇÃO SEADE, 2001). 
16 Em função da disponibilidade imperfeita da informações, os períodos de referência das variáveis que 
compõem os indicadores sintéticos do Índice Paulista de Responsabilidade Social não coincidem exatamente 
com os anos estabelecidos como referenciais para o índice (1992 e 1997). Os períodos a que correspondem os 
indicadores sintéticos são, precisamente: riqueza municipal, 1992 e 1997; longevidade, 1993-1995 e 1997-1999; 
escolaridade, 1991 e 1996. 
 



56  

 

Gráfico 1 – Contribuição relativa de cada variável para a variação total do indicador sintético 
de longevidade (1992-1997) 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2001. 
Notas: Dados trabalhados pela autora. 

As variações simples das taxas de mortalidade foram ponderadas por seu respectivo peso na composição 
geral do indicador de longevidade, a saber: infantil e perinatal = 30%, de adultos e idosos = 20%. 

 

Feito isso, o próximo passo é refletir sobre os condicionantes da mortalidade infantil, 

exercício que auxilia a melhor compreensão do fenômeno, bem como beneficia o processo de 

escolha de variáveis operacionais representativas desses condicionantes, a serem incorporadas 

no esforço de inferência apresentado nas seções seguintes. 

 

 

4.2 Qualidade de vida e a dimensão longevidade17 

 

 

Nussbaum e Sen (1998, p. 15), já na introdução de sua obra, apontam a importância da 

questão da expectativa de vida quando se busca aferir a qualidade de vida de uma 

comunidade, sendo a longevidade a primeira a ser citada de uma longa lista de 

determinantes de qualidade de vida: 

 

En realidad, el problema es todavía más complejo. Porque si 
realmente queremos conocer mucho sobre el progreso de Sissy 

                                                 
17 Esta seção beneficia-se de ponderações contidas em Karruz e Keinert (2003). 
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Jupe y sus conciudadanos, necesitaremos saber no sólo del dinero 
que tienen o del que carecen, sino también qué tan capaces son de 
conducir sus vidas. Con seguridad, debemos saber acerca de su 
expectativa de vida (piénsese em los mineros de Coketon em la 
novela de Dickens [Tempos difíceis], quienes evitaban que sus 
familias pasaran hambre y necesidades, pero morían 
prematuramente). 

 

Peñaloza Fuentes (1990) sustenta que altas taxas de mortalidade habitualmente são 

vinculadas a renda per capita baixa, reduzidas taxas de escolaridade, elevada proporção 

de pessoas trabalhando no setor primário, alta proporção de analfabetos e a um número 

reduzido de médicos por habitante. 

 

Sen (2000, p. 19-20) lembra que essa relação causal é complexa, sendo imprudente 

definir deterministicamente causas isoladas da mortalidade. Enquanto demonstra seu 

argumento de que a liberdade deve ser considerada o principal fim do desenvolvimento, 

o autor remete à dissonância entre a renda per capita e a liberdade dos indivíduos para 

ter “uma vida longa e viver bem” (ou seja, desfrutar qualidade de vida). Cita como 

exemplo os cidadãos do Gabão, da África do Sul, da Namíbia e do Brasil, que são mais 

ricos em termos de renda per capita do que os de Sri Lanka, China ou do Estado de 

Kerala, na Índia, não obstante neste segundo grupo as pessoas tenham expectativas de 

vida substancialmente superiores às do primeiro. 

 

Amartya Sen menciona ainda os afro-americanos estadunidenses, pobres em relação aos 

americanos brancos, porém muito mais ricos que os habitantes do Terceiro Mundo. Isto 

não evita, entretanto, que os afro-americanos tenham uma chance menor de chegar à 

idade madura do que as pessoas que vivem na China, em Sri Lanka ou em partes da 

Índia. 

 

A seu turno, a Fundação Seade, na apresentação do IPRS, aponta a longevidade dos 

indivíduos de uma comunidade como conseqüência de uma complexa cadeia de fatores, 

na qual destacam-se o nível de rendimento familiar (significando melhores padrões 

nutricionais e de habitação), o nível educacional (implicando maior informação sobre as 

doenças transmissíveis e melhores padrões de higiene), as condições ambientais dos 

locais de residência e trabalho (incluindo a qualidade do saneamento e os níveis de 

poluição), os hábitos alimentares, e os níveis de consumo de tabaco, álcool e drogas. O 
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chamado “paradoxo francês” é uma curiosa manifestação da combinação desses 

elementos. A esperança de vida da França é maior que a dos Estados Unidos, ainda que 

a renda média americana seja maior e a população francesa seja mais freqüentemente 

tabagista e maior consumidora de álcool, em média. 

 

Portanto, a busca de explicações para a complexa cadeia de 
eventos que configuram os níveis de longevidade de uma dada 
comunidade não é trivial, sobretudo naqueles locais onde as 
formas mais evitáveis de mortalidade – como a infantil – já 
diminuíram de modo mais significativo, como é o caso desses dois 
países. (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 41). 

 

Entretanto é necessário cautela ao utilizar-se a taxa bruta de mortalidade, definida como 

o quociente entre o número de óbitos ocorridos durante um período determinado e a 

população média durante esse mesmo período, salienta Peñaloza Fuentes (1990). Isto 

porque esse indicador, além de refletir as condições de vida da população, expressa sua 

estrutura etária. Por exemplo, um país subdesenvolvido de população jovem pode 

apresentar uma taxa bruta de mortalidade igual ou similar à de um país desenvolvido, 

falseando suas condições de vida bem diferentes. 

 

Para solucionar essa deficiência da taxa bruta de mortalidade como indicador de 

qualidade de vida, a autora utiliza a taxa de mortalidade infantil18, que é mais adequada 

quando se pretende conhecer as condições de vida de um determinado grupo social. 

Também a esperança de vida19 está isenta das deficiências da taxa bruta de mortalidade, 

retratando mais fielmente que esta o grau de desenvolvimento da estrutura econômica e 

social de um país ou região. A esperança de vida é uma medida-resumo que pode ser 

entendida como indicador de longevidade, pois sintetiza o nível e a estrutura etária da 

população. 

 

Todavia, a esperança de vida é uma estimativa de probabilidade que se calcula mediante 

o uso de técnicas indiretas e por conseguinte não expressa adequadamente as mudanças 

na população ano a ano (ou em períodos menores). Ainda, as estimativas derivadas não 

                                                 
18 A taxa de mortalidade infantil equivale à multiplicação por mil da razão entre o número de óbitos de crianças 
com até um ano num dado período e o número de nascidos vivos no mesmo período (JANNUZZI, 2001, p. 73). 
19 Conforme Jannuzzi (2001, p. 74), a esperança de vida ao nascer corresponde ao número médio de anos de vida 
de recém-nascidos, supondo os riscos de mortalidade do presente. 
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correspondem ao ano de referência do levantamento censitário, mas a um período 

anterior a essa data (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO et al., 1998). A esperança de vida é apropriada no caso de 

estudos de corte transversal, mas não para estudos em séries de tempo. 

 

Ademais, as informações gerais dos indicadores para o Estado de São Paulo mostram 

que os maiores desafios para o aumento da longevidade encontram-se nas causas de 

morte evitáveis, que se concentram em faixas etárias relativamente jovens e 

compreendem mortalidades por acidentes de trânsito, homicídios e Aids, ensejando, 

dessa forma, análises detalhadas por faixa etária (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p.43). 

 

Por outro lado, é a situação de vulnerabilidade da criança frente ao meio em que se 

insere que legitima a justificativa teórica para a elevada sensibilidade social do 

coeficiente de mortalidade infantil20. Conclui Peñaloza Fuentes (1990, p. 22) que a taxa 

de mortalidade infantil perfila-se como o indicador mais adequado quando se requer 

conhecer a evolução das condições de vida de um determinado grupo social através do 

tempo. 

 

Este mesmo princípio norteou o trabalho de Cavalcanti (1988). Partindo do pressuposto 

de que a mortalidade infantil capta fortemente as condições de vida da população, tanto 

da situação de renda e trabalho quando de saúde, nutrição, habitação e saneamento, o 

autor analisou o comportamento da taxa de mortalidade infantil no Estado de São Paulo 

entre 1950 e 1983, concluindo que as influências de origem econômica (salário e 

nutrição) e sociais (serviços de saneamento e saúde) foram responsáveis, conjuntamente, 

pela determinação da saúde e da mortalidade infantil no Estado naquele período, não 

havendo predominância de um tipo de influência sobre o outro. 

 

 

                                                 
20 A sensibilidade de um indicador corresponde a sua capacidade de refletir mudanças significativas se as 
condições que afetam a dimensão social referida se modificam. Jannuzzi (2001, p. 28-29) exemplifica a 
sensibilidade enquanto propriedade desejável de um indicador social: “No caso, por exemplo, de avaliação do 
impacto de um programa de erradicação de doenças específicas em uma dada região, a taxa de morbidade 
específica das doenças combatidas é certamente mais sensível que a taxa de mortalidade por estas mesmas 
causas. Há que se verificar, contudo, qual destes indicadores é mais confiável.”. Já a confiabilidade está 
relacionada à qualidade do levantamento dos dados utilizados no cômputo do indicador. 
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4.3 Condicionantes da mortalidade infantil 

 

 

As taxas de mortalidade infantil são largamente aceitas como uma indicação das condições de 

vida e saúde de uma comunidade e encerram tanto questões ambientais quanto de acesso a 

serviços de saúde de qualidade (HANLEY et al., 2001; JANNUZZI, 2001). Seu poder de 

informação deve-se ao fato de que os segmentos populacionais de menor idade, em particular 

aqueles com menos de um ano, apresentam especial vulnerabilidade a fatores ambientais, 

precariedade no atendimento pelos serviços públicos – em particular saúde e saneamento – 

baixos níveis de escolaridade da progenitora e insuficiência de renda.  

 

Quatro diferentes taxas são freqüentemente utilizadas no que se refere à questão da 

mortalidade infantil. Katzman e Filgueira (2001, p. 74) descrevem-nas como segue. 

 

 Taxa de mortalidade infantil: Calcula-se como o quociente entre o número de nascidos 

vivos que morrem antes de completar um ano de idade, em um período dado de um ano, 

dividido pelo número total de nascidos vivos durante o mesmo período de tempo, 

multiplicada tal razão por mil. De modo geral, a mortalidade infantil reflete as condições 

gerais de saneamento, de escolaridade das mães e de renda familiar. Em outras palavras, 

representa o impacto das condições socioambientais da área geográfica de referência do 

recém-nascido (FUNDAÇÃO SEADE, 2001; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

O DESENVOLVIMENTO et al., 1998). 

 

 Taxa de mortalidade neonatal: Razão entre o número de óbitos de crianças de 0 a 27 dias 

de vida e o número de nascidos vivos no mesmo período de um ano, multiplicada por mil. 

Pode ser fracionada em mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias) e mortalidade neonatal 

tardia (7 a 27 dias). A mortalidade neonatal sofre grande influência das condições de 

funcionamento dos serviços de saúde, do acesso a consultas de pré-natal, assim como do 

atendimento médico no momento da realização do parto (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 41). 

 

 Taxa de mortalidade pós-neonatal: Razão, para um ano determinado, entre o número de 

mortes de crianças maiores de 27 dias de vida mas menores de um ano e o número de 

nascidos vivos, multiplicada por mil. A soma das taxas de mortalidade neonatal e pós-

neonatal deve ser igual à taxa de mortalidade infantil. As maiores influências sobre a 
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mortalidade pós-neonatal são os elementos do meio, tais como o acesso a água potável de boa 

qualidade, existência de redes de esgotamento sanitário e ausência de poluição ambiental 

significativa, entre outros condicionantes da saúde da mãe e do bebê após deixarem a 

instituição hospitalar (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 41). 

 

 Taxa de mortalidade perinatal: Razão, para um determinado ano, entre a soma das mortes 

fetais tardias (natimortos21) mais as mortes de nascidos vivos menores de 7 dias (numerador) 

e o número de nascidos (denominador), multiplicado por mil. A mortalidade perinatal retrata, 

principalmente, características específicas do sistema de assistência à saúde materno-infantil 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 41). 

 

No Estado de São Paulo, a tendência histórica da mortalidade infantil tem sido de queda 

paulatina. A taxa geral do Estado era de 27 óbitos por mil nascidos vivos em 1991 e 18,7 em 

1998, enquanto a mortalidade infantil no Brasil era de 47 óbitos por mil nascidos vivos em 

1991 e 36,1 sete anos depois (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 42). A redução da mortalidade 

infantil tem-se dado, majoritariamente, via queda da mortalidade pós-neonatal. Quando 

considerada a mortalidade na primeira semana de vida, mais influenciada por elementos 

genéticos e ligados aos atendimentos pré-natal e do parto, depreende-se que a mortalidade no 

Estado, em termos médios, está concentrada em um período muito próximo ao do nascimento. 

Tal informação indica que as principais brechas redutíveis de mortalidade ainda existentes 

não são as evitáveis via políticas e serviços ligados à melhoria do ambiente, mas sim as que 

reforçam a efetividade dos serviços de saúde. 

 

Isso é comprovado pela distribuição da mortalidade por causas: para 
1998, as principais causas da mortalidade infantil eram perinatais 
(60,1%), anomalias congênitas (14,7%), do aparelho respiratório 
(9,7%), infecciosas e parasitárias (6,6%). Todas estas informações 
apontam para a importância da melhoria da qualidade dos serviços 
locais de saúde, de maior capilaridade, assim como para a implantação 
de unidades direcionadas à saúde da mulher e da criança, que 

                                                 
21 Ao capacitarem a vida em prematuros extremos, os avanços tecnológicos alteraram a definição de aborto, 
deslocando a reboque a classificação de natimortos. Estes correspondem a perdas de fetos a partir de 22 semanas 
de gestação que não apresentam qualquer sinal vital após a expulsão total (em contraposição às 28 semanas da 
definição anterior). Paiva et al. (2000, p. 12) destacam a natimortalidade como elemento relevante quando se 
pensa em perfis de mortalidade. Os autores lembram que, em que pese serem importantes fontes de sofrimento 
humano, as perdas fetais são pouco discutidas. Os números referentes ao Estado de São Paulo mantêm-se 
insistentemente constantes com o passar dos tempos, o que mostra a dificuldade ainda maior de minimizar as 
complexas causas dessas mortes. Finalmente, Paiva et al. frisam que as perdas fetais sofrem influência direta das 
condições e qualidade da atenção pré-natal. 
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garantam acesso universal e qualificado a consultas de pré-natal e 
amparem as condições de gravidez de risco. (FUNDAÇÃO SEADE, 
2001, p. 42). 

 

O mesmo fenômeno foi apontado no Simpósio da Saúde da Criança do Estado de São Paulo 

(2002). As ações básicas de vacinação, reidratação oral, promoção de aleitamento materno, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, solução do acesso a água e 

saneamento e o Programa de Saúde da Família, que já atinge quase 10% da cobertura 

populacional, ajudaram a deslocar a mortalidade infantil para o período perinatal. 

 

[...] está aí nosso desafio atual e do futuro próximo: ao tempo em que 
ampliamos o espaço da atenção básica, buscar continuamente o 
aumento da qualidade da assistência ao parto e ao recém-nascido. Já 
temos conhecimento e instrumentos para isso. Os Comitês Regionais 
de Mortalidade Infantil começam a dar seus frutos e já temos algo 
para mostrar: como estudar as mortes infantis e tecer ações concretas a 
partir desse estudo. (SIMPÓSIO DA SAÚDE DA CRIANÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 2002). 

 

Ruben Katzman e Fernando Filgueira (2001) apresentam ilustração reproduzida a seguir, na 

qual propõem uma relação inversa entre os estados de avanço no desenvolvimento de um país 

e a mortalidade infantil esperada. A ocorrência dos eventos (políticas e serviços públicos) à 

direita da curva inclinada, combinada com padrões socioeconômicos mais gerais, tais como 

urbanização, queda da fecundidade, melhora do perfil nutricional e melhorias em tecnologia, 

distribuição e serviço (à esquerda da curva inclinada) explica os níveis de mortalidade. 
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Figura 3 – Etapas e ações na redução da mortalidade infantil 
Fonte: KATZMAN e FILGUEIRA, 2001, p. 80. 
Notas: Adaptado pela autora. 

Sem escala. Valores de mortalidade infantil à esquerda são meramente ilustrativos. 
 

Não se deve esperar, quanto à leitura da Figura 3, que a disposição das etapas e ações na 

redução da mortalidade infantil sigam por natureza ou devam seguir a mesma ordem em que 

os termos aparecem posicionados no plano. No que tange à urbanização no Estado de São 

Paulo, por exemplo, não se pode mais afirmar de modo generalizado que os principais 

problemas sociais estão concentrados nas menores cidades, nos municípios de tradição rural 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 73-74). 

 

Na mesma linha de considerações, é preciso observar que a descrição clássica do conceito de 

“transição epidemiológica”, concernente à passagem das condições de saúde típicas de 

sociedades em desenvolvimento – onde prevalecem mortalidades por causas contagiosas e de 

veiculação hídrica – para aquelas das sociedades desenvolvidas – maior incidência de 

mortalidade de idosos por causas cardíacas e degenerativas – não é diretamente aplicável à 

situação dos municípios paulistas. Isto porque ocorrências como a Aids e a morte de adultos 
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jovens por causas externas (acidentes e assassinatos)22 fazem com que a esperança de vida 

deixe de ser um instrumento adequado à captação de diversas fases dessa transição, mesmo 

diante de um quadro de envelhecimento da população (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 42). 

 

 

4.4 Considerações sobre esta seção 

 

 

Um cuidado que merece atenção especial quando se trata de dados de mortalidade diz respeito 

às pequenas unidades de análise. Fato é que unidades de análise com reduzido contingente 

populacional podem apresentar grandes oscilações em seus níveis de mortalidade vez que um 

único óbito num determinado grupo de idade pode alterar substancialmente a taxa de 

mortalidade correspondente. Nesse caso, torna-se ainda mais premente a análise do histórico 

que levou ao óbito, permitindo-se assim contextualizar essa perdas que podem redundar em 

grandes impactos numéricos. 

 

Um exemplo interessante é o do município de Pedras de Fogo, na Zona da Mata paraibana, 

onde o Programa Autópsia Verbal: Investigação de Óbitos de Menores de um Ano auxilia a 

Secretaria de Saúde na reavaliação de seu trabalho e na melhoria do atendimento à 

população23. Antes da implementação do programa, ao morrerem os bebês seus pais nem 

                                                 
22 A ocorrência de mortes por causas externas fornece importantes indícios das condições socioeconômicas dos 
locais de referência, a exemplo do que acontece com a mortalidade infantil. Hanley et al. (2001), tomando o caso 
do município de São Paulo, consideraram a ocorrência de mortalidade infantil e por causas externas nos 96 
distritos da capital paulista no ano de 1998. Os índices de mortalidade infantil e por causas externas dos distritos 
menos favorecidos foram de 3 a 13 vezes maiores e de 6 a 24 vezes maiores, respectivamente, quando 
comparados com os dos distritos mais ricos. 
O Departamento de População e Indicadores Sociais da Diretoria de Pesquisa do IBGE vem estudando o impacto 
das mortes por causas externas, ou seja, aquelas decorrentes de óbitos classificados como evitáveis (homicídios, 
acidentes de trânsito, suicídios, quedas acidentais, afogamentos etc.) na esperança de vida brasileira. O indicador 
expectativa de vida ao nascer tem apresentado tendência histórica de crescimento paulatino, mas marcantemente 
diferenciado por gênero. Considerando a expectativa de vida da população brasileira como um todo, a esperança 
de vida ao nascer saltou de 62,7 anos em 1980 para 68,9 anos em 2001. 
Quando desdobrados para homens e mulheres, esses números revelam que as mulheres já estão vivendo 7,8 anos 
a mais que os homens. A mortalidade masculina é três vezes maior que a mortalidade feminina na faixa dos 20 
aos 29 anos, sendo que as mortes por causas externas são a principal explicação para essa diferença. Dos mais de 
1 milhão e 500 mil óbitos por causas externas registrados entre 1980 e 2001, 82,4% deram-se entre homens, 
sendo que desse total de mortes 65,8% ocorreu no grupo etário de 10 a 39 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2002). Fica patente, portanto, a relevância de atentar para padrões de 
mortalidade que não exclusivamente de crianças. 
 
23 O Programa Autópsia Verbal: Investigação de Óbitos de Menores de um Ano esteve entre os 20 finalistas do 
Ciclo de Premiação 2001 do Programa Gestão Pública e Cidadania, uma iniciativa da Fundação Getulio Vargas e 
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sempre registravam o óbito e, quando o faziam, a causa mortis era ignorada. Em 1998 haviam 

ocorrido 127,8 mortes por mil nascidos vivos, sendo que em 72% dos casos a causa era 

ignorada. A busca por informações quanto às razões que levaram ao óbito necessariamente 

passaria por aqueles que estiveram em contato com as crianças falecidas – familiares, 

comunidade, agentes comunitários de saúde, parteira, rezadeira. 

 

O serviço de vigilância epidemiológica de Pedras de Fogo passou então a aplicar um 

questionário com 71 perguntas que abordam a situação socioeconômica da família, os 

sintomas apresentados pela criança à época do óbito, histórico da gestação, condições do parto 

e partos anteriores, vacinação, alimentação, crescimento da criança, atendimento no serviço 

de saúde e a opinião da mãe sobre as possíveis causas do óbito. Caso o óbito tenha ocorrido 

em alguma unidade de saúde, o programa prevê ainda a realização de um levantamento sobre 

o atendimento prestado, verificando-se prontuários, medidas adotadas e ouvindo-se os 

profissionais que participaram de cada etapa do atendimento. 

 

Entre os resultados do programa, a prefeitura passou a investir no acompanhamento médico 

pré-natal de todas as gestantes e em puericultura24. Segundo o Programa Gestão Pública e 

Cidadania (2001, p. 82), com base nas autópsias verbais os profissionais da área da saúde 

desenharam um perfil das crianças e gestantes de risco. Crianças de risco são aquelas que 

nascem com menos de 2,5 quilos e com idade gestacional menor de 37 semanas. Foram 

consideradas gestantes de risco aquelas com menos de 19 anos ou mais de 35, com 

escolaridade inferior ao primeiro grau completo, e situação de desnutrição. 

 

Por outro lado, em grandes municípios as informações sobre mortalidade também merecem 

cuidados especiais, já que as condições socioambientais e médico-sanitárias costumam variar 

bastante entre as diferentes regiões intramunicipais. Atentando para essa realidade, a 

prefeitura criou em 1989 o Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no 

Município de São Paulo (PRO-AIM). Uma equipe de médicos trata da codificação das causas 

básicas de morte, do atendimento de demandas de usuários e da coordenação das atividades. 

                                                                                                                                                         
da Fundação Ford, com Apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para 
mais detalhes, ver Programa Gestão Pública e Cidadania (2001). 
24 A puericultura constitui o conjunto de meios médico-sociais suscetíveis de promover o desenvolvimento físico 
e moral das crianças, desde o período da gestação até a puberdade. 
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Outra equipe, de apoio, trabalha na codificação de outras variáveis da declaração de óbito 

(endereço, ocupação etc.), digitação e preparo de relatórios e planilhas especiais. 

 

As atividades do PRO-AIM oferecem subsídios a ações de vigilância epidemiológica e à 

avaliação dos serviços de saúde. O programa colabora com os Comitês de Mortalidade 

Materna, Mortalidade do Idoso e Mortalidade Perinatal, bem como com a Fundação Seade e o 

Centro de Informações em Saúde. Tudo isto baseado em um procedimento de padronização e 

melhoramento do preenchimento de declarações de óbito (KEINERT; KARRUZ; KARRUZ, 

2002).  

 

Outro ponto a destacar é o referente ao fracionamento da mortalidade total em mortalidade 

por faixas etárias específicas. A dinâmica temporal da freqüência dos óbitos conforme faixa 

etária fornece subsídios à consideração de diferentes intervalos etários. Cruzamentos entre 

taxas de mortalidade e a ocorrência de seus principais condicionantes pode identificar 

inclusive pontos de fraca causalidade, gerando-se, mesmo nesta hipótese, espaço fértil à 

análise dos diferenciais de qualidade dos serviços públicos disponíveis, bem como de 

eventuais peculiaridades locais. 
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5 ENSAIO EMPÍRICO 

 

 

Ao refletirem sobre as conexões (links) presentes na cadeia “A”, Ranis, Stewart e Ramirez 

(2000, p. 201) propõem um conjunto de hipóteses sobre a robustez da relação entre CE e DH, 

a qual seria diretamente proporcional a: 

 

A.i – Homogeneidade na distribuição de renda. 

A.ii – Proporção da renda domiciliar destinada ao DH, sendo esta relacionada ao nível de 

educação das mulheres e ao controle das mulheres sobre a alocação da renda familiar. 

A.iii – Gasto social aplicado em prioridades de DH enquanto proporção do produto nacional 

(HD expenditure ratio). 

A.iv – Efetividade da contribuição do capital social, incluindo organizações comunitárias e 

outras organizações não-governamentais. 

A.v – Eficiência da função de produção do DH. 

 

Devido a problemas de precisão conceitual e disponibilidade de dados, os autores não testam 

as hipóteses A.iv e A.v. 

 

Ainda segundo Ranis, Stewart e Ramirez (2000, p. 203), as forças causais entre DH e CE, 

conforme representadas pela cadeia “B”, são provavelmente positivamente relacionadas aos 

seguintes fatores: 

 

B.i – Taxa de investimento. 

B.ii – Homogeneidade na distribuição de renda. 

B.iii – Adequação da política econômica (em função da difícil apreensão deste fator via 

variáveis operacionais, os autores restringiram seus testes de hipótese a B.i e B.ii). 

 

No que tange a este estudo, pretende-se responder à questão básica a partir das relações 

causais envolvidas na cadeia “A”, vez que se procura entender o incremento nas dimensões 

sociais do desenvolvimento humano num ambiente de crescimento econômico ausente ou 

discreto em relação ao crescimento verificado no conjunto dos municípios paulistas. Com 

efeito, esta seção traz um exercício estatístico configurado nos moldes da cadeia “A”, mas que 

guarda diferenças em relação ao modelo de Ranis, Stewart e Ramirez vez que se propõe a 
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auxiliar o entendimento de fenômenos verificados ao nível municipal, com ênfase na 

contribuição dos gastos sociais para a redução da mortalidade infantil. As subseções seguintes 

apresentam o modelo desenhado para os municípios do Estado de São Paulo, descrevem as 

variáveis e as amostras empregados no ensaio empírico, bem como seus resultados. 

 

 

5.1 Da especificação do modelo 

 

 

Considerando os modelos estatísticos utilizados por Ranis, Stewart e Ramirez (2000) e a 

disponibilidade de dados para os municípios paulistas, foi formulado o seguinte modelo para 

explicação da variação da taxa de mortalidade infantil entre o período 1993-95 e o período 

1997-99, alinhados que estão à referência temporal da aludida taxa no âmbito do IPRS. 

 

∆mortalidade infantil(t-1,t) = 

a + b1(mortalidade infantil)(t-1) + b2(riqueza municipal)(t-1) + b3(concentração de renda)(t-1)  + 

b4(escolaridade das mulheres)(t-1) + b5(∆ despesas públicas municipais em educação e 

cultura)(t-1,t) + b6 (∆ despesas públicas municipais em saúde e saneamento)(t-1,t)  + e 

 

Em que e indica o erro ou resíduo da equação, a corresponde ao intercepto e bi ao coeficiente 

de inclinação respectivo a cada variável independe. A restrita disponibilidade de dados 

conduziu a substituições de variáveis, o que será detalhado adiante. Também, impôs certa 

tolerância no que tange à contemporaneidade das variáveis em relação às referências 

temporárias t e (t-1), as quais deveriam aproximar-se, tanto quanto possível, de 1992 e 1997, 

anos de referência do IPRS. Em particular, no caso das variáveis de escolaridade das 

mulheres, para o que não se localizaram dados anteriores a 1996 para o conjunto dos 

municípios paulistas, e de despesas públicas, a aludida contemporaneidade restou prejudicada. 

Dessa forma, o chamado “modelo original” assumiu a configuração a seguir: 

 

∆taxa de mortalidade infantil média(1993-95,1997-99) = 

a + b1(taxa de mortalidade infantil média)(1993-95) + b2(indicador de riqueza municipal do 

IPRS)(1992) + b3(índice de Gini)(1991)  + b4(proporção de mulheres maiores de 10 anos com 

menos de 4 anos de estudo)(1996) + b5(indicador de despesas municipais médias per capita em 
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educação e cultura)(1989-1997) + b6 (indicador de despesas municipais médias per capita em 

saúde e saneamento)(1989-1997)   + e 

 

Visto tratar-se de um modelo declaradamente inspirado em Ranis, Stewart e Ramirez (2000), 

faz-se relevante proceder à revisão dos conceitos e variáveis operacionais aplicados pelos 

autores, bem como a sua comparação com as variáveis operacionais utilizadas no que se 

chama de “adaptação” à esfera municipal, ou seja, ao modelo empregado aos dados dos 

municípios paulistas. O Quadro 5 detalha elementos do modelo de referência e da proposta de 

adaptação. 

 
Algumas considerações devem acompanhar a leitura do Quadro 5. Na proposta de 

ajustamento à esfera municipal um passo importante no sentido da redução de foco foi 

tomado. Diz respeito à especificação das variáveis de controle, ou seja, daquelas variáveis 

cuja função precípua é colocar em perspectiva características dos municípios no momento 

inicial da análise. Evidenciam, assim, o impacto das variáveis de interesse – aqui definidas 

como os gastos sociais em educação e cultura e saúde e saneamento – ao longo do período sob 

análise porém condicionando esse impacto à situação inicial de outras variáveis intervenientes 

(variáveis de controle). 

 

Outro ponto a se destacar diz respeito às variáveis de interesse. É preciso lembrar que ao se 

deixar de classificar os municípios por seu tamanho populacional, adjaz a hipótese de que o 

impacto de todas as variáveis independentes é uniforme para os municípios do Estado. No 

caso dos indicadores de despesas municipais, isto implica assumir que a eficiência e a eficácia 

dos gastos sociais é a mesma em qualquer município, dos micromunicípios à capital, ou é 

aleatória. Trata-se de uma assunção evidentemente heróica, da qual se serve, todavia, com 

vistas à parcimônia e focalização deste primeiro ensaio. 
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MODELO DE RANIS, STEWART E RAMIREZ 

(2000) 
PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO MODELO DE 

RANIS, STEWART E RAMIREZ (2000) À 
ESFERA MUNICIPAL 

Conceito Variável Variável Observações 
Desenvolvimento humano Redução do déficit em 

expectativa de vida 
Variação da taxa de 
mortalidade infantil média 

Variável dependente 

 
Crescimento econômico 

Taxa de crescimento do PIB 
per capita 
(variável defasada 
temporalmente) 

Indicador de riqueza 
municipal 
(variável defasada 
temporalmente) 

Por tratar-se de variável de 
controle, usa-se o nível do 
indicador no momento (t-1) e 
não sua variação 

Proporção da renda detida 
pelos 40% mais pobres 

Proporção da renda detida 
pelos 20% mais pobres 

 
 
 
 
Homogeneidade na 
distribuição de renda 

Razão entre a proporção da 
renda detida pelos 20% mais 
ricos e a proporção da renda 
detida pelos 20% mais pobres

 
 
 
Índice de Gini 
(variável defasada 
temporalmente) 

 
 
Por tratar-se de variável de 
controle, usa-se o nível do 
indicador no momento (t-1) e 
não sua variação 

Proporção da renda 
domiciliar destinada ao DH, 
sendo esta relacionada ao 
nível de educação das 
mulheres e ao controle das 
mulheres sobre a alocação da 
renda familiar 

 
Taxa bruta de matrícula de 
mulheres em ensino primário 
(variável defasada 
temporalmente) 

 
Proporção de mulheres com 
menos de 4 anos de estudo 
(variável defasada 
temporalmente) 

 
Por tratar-se de variável de 
controle, usa-se o nível do 
indicador no momento (t-1) e 
não sua variação 

Gastos sociais como 
porcentagem do PIB 

Despesas municipais médias 
per capita em educação e 
cultura 

 
 
Gasto social aplicado em 
prioridades de DH enquanto 
proporção do produto 
nacional (HD expenditure 
ratio) 

Gastos sociais como 
porcentagem do PIB 
(variável defasada 
temporalmente) 

Despesas municipais médias 
per capita em saúde e 
saneamento 
(variável defasada 
temporalmente) 

Variáveis de interesse. Com o 
fito de buscar o refinamento 
do modelo, parte das 
estimações considera as 
transformações logarítmicas 
dessas variáveis em 
substituição às variáveis ao 
seu nível 

Efetividade da contribuição 
do capital social, incluindo 
organizações comunitárias e 
outras organizações não-
governamentais 

.. .. Devido a problemas de 
precisão conceitual e 
disponibilidade de dados, este 
conceito não é incorporado 
aos exercícios estatísticos 

 
 
Eficiência da função de 
produção do DH 

.. .. Devido a problemas de 
precisão conceitual e 
disponibilidade de dados, este 
conceito não é incorporado 
aos exercícios estatísticos 

Dummies regionais Dummies definidas tendo 
como critério para 
categorização as 15 regiões 
administrativas do Estado de 
São Paulo 

 
Particularidades locais, 
inclusive o nível de renda per 
capita 

Dummies regionais 

Taxa de mortalidade infantil 
média 
(variável defasada 
temporalmente) 

Por tratar-se de variável de 
controle, usa-se o nível do 
indicador no momento (t-1) e 
não sua variação 

Quadro 5 – Comparação entre o modelo de Ranis, Stewart e Ramirez (2000) e a proposta de 
adaptação desse modelo à esfera municipal 

Fonte: RANIS; STEWART; RAMIREZ, 2000. 
Nota: Informações organizadas pela autora. 
 

Ainda, foram programadas duas modificações experimentais ao chamado modelo original. A 

primeira diz respeito à substituição da variável relativa à educação de mulheres por uma 
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variável mais pontual, qual seja, a escolaridade das mulheres chefes de domicílio25. A 

intenção aqui é atentar para o controle feminino sobre a alocação do orçamento familiar 

enquanto condicionante da mortalidade infantil. A segunda modificação corresponde à 

substituição das variáveis de interesse por suas respectivas transformações logarítmicas 

naturais. Esta medida especula a progressão do efeito dos gastos sociais sobre a redução da 

mortalidade infantil, considerando que esses efeitos não são lineares. Propõe-se, assim, que as 

despesas municipais redundariam em reduções marginais decrescentes da mortalidade infantil 

ao serem alcançados níveis cada vez mais baixos de mortalidade. 

 

 

5.2 Das variáveis selecionadas e da amostra de trabalho 

 

 
Os critérios para seleção de variáveis consideraram sua validade (grau de proximidade entre o 

conceito e a medida; no caso particular, a validade tem como referência os conceitos 

expressos por Ranis, Stewart e Ramirez), sua cobertura (disponibilidade para o conjunto dos 

municípios paulistas), factibilidade para obtenção, historicidade (propriedade de se dispor de 

séries históricas extensas e compatíveis) e contemporaneidade em relação aos anos de 

referência do IPRS (1992 e 1997)26, dentre outros atributos27. O Quadro 6 apresenta as 

variáveis selecionadas para utilização neste estudo. 

 

Quanto às observações, o processo que levou à exclusão de 286 municípios das análises 

empreendidas nesta seção produz efeitos sobre os resultados das estimações e a precisão das 

considerações neles amparadas. Por tal razão a memória desse processo é reproduzida a 

seguir. 

 

Ainda que se tivesse por propósito considerar o conjunto dos municípios do Estado de São 

Paulo na análise em tela, essa intenção mostrou-se impraticável. Do total de municípios 

                                                 
25 Como mencionado, os níveis de nutrição e sobrevivência infantil, assim como as taxas de fertilidade, estão 
associados à educação de mulheres, positiva e negativamente, respectivamente. Já a parcela do orçamento 
familiar destinada a produtos e serviços ligados ao desenvolvimento humano é diretamente proporcional à 
participação feminina nas decisões quanto à alocação dos recursos domiciliares. 
26 Esta é uma questão delicada, já que os diferentes indicadores e variáveis contemplados no cálculo do IPRS 
referem-se a momentos temporais não necessariamente coincidentes. No caso da taxa de mortalidade infantil 
média, 1993-95 e 1997-99. 
27 Sobre as propriedades desejáveis aos indicadores sociais, ver Jannuzzi (2001, p. 26-31). 
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paulistas – atuais 645 – 73 foram instalados ao longo da década passada, considerando-se aqui 

ano de instalação aquele em que tomou posse o primeiro prefeito (vide ANEXO B). Tendo 

em vista a questão básica deste trabalho, a qual diz respeito a um fenômeno ocorrido ao longo 

da década de 1990, fica prejudicada a inclusão dos municípios recentemente criados no grupo 

de municípios analisados, seja por falta de dados para tais localidades (caso de 33 municípios 

para os quais não havia informações sobre mortalidade ou riqueza municipal no banco de 

dados do IPRS), seja porque elas estiveram sujeitas a uma dinâmica diferente dos demais 

municípios paulistas, instalados anteriormente. Dessa forma, a amostra de trabalho 

forçosamente reduz-se para 572 municípios. 

 

Infelizmente, outras exclusões mostraram-se imperiosas. No que tange a 251 municípios (40 

deles instalados em 1993 ou 1997) o reduzido tamanho populacional importou a adoção, pela 

Fundação Seade, de um procedimento específico quanto às taxas de mortalidade infantil e 

perinatal. Para tais municípios, cuja população é inferior a 8.000 habitantes, consideraram-se 

unicamente os nascimentos e os óbitos ocorridos no período 1993-9528. Portanto, para os 

pequenos municípios, os valores foram repetidos nos dois períodos de referência do IPRS, 

1992 e 1997 (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p. 87)29. Dado que tais municípios passaram assim 

a apresentar invariantes as aludidas taxas, foram dispensados da análise. Restaram, pois, 361 

municípios (vide ANEXO C). Todavia, a amostra de trabalho terminou por perder outros dois 

municípios (Novo Horizonte e Araçatuba), pelas razões a seguir expostas. 

                                                 
28 Como já observado, em função da disponibilidade imperfeita da informações, os períodos de referência das 
variáveis que compõem os indicadores sintéticos do Índice Paulista de Responsabilidade Social não coincidem 
exatamente com os anos estabelecidos como referenciais para o índice (1992 e 1997). Os períodos a que 
correspondem os indicadores sintéticos são, respectivamente: riqueza municipal, 1992 e 1997; longevidade, 
1993-1995 e 1997-1999; escolaridade, 1991 e 1996. 
29 Como reportado na Seção 4, as populações de referência utilizadas pela Fundação Seade para tal procedimento 
resultam de um modelo de projeção demográfica baseado nos resultados do censo demográfico de 1991 e da 
contagem da população de 1996, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em 
índices de crescimento calculados a partir de estatísticas vitais processadas pela Fundação Seade. Tais 
estimativas referem-se a 1º de julho dos anos em questão (FUNDAÇÃO SEADE, 2001, p.  87). 
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VARIÁVEL REFERÊNCIA 
TEMPORAL 

DEFINIÇÃO UNIDADE FONTE COLETA COGNOME 

Variação simples da taxa de 
mortalidade infantil média 

1993-95, 1997-99 Variação simples da taxa de mortalidade infantil média 
Trata-se de um dos componentes do indicador de longevidade do IPRS 

Óbitos por 
1000 nascidos 
vivos 

FUNDAÇÃO SEADE (2001) Mar/03 INFANTS 

Riqueza municipal 1992 Indicador composto pelas variáveis: 
a) rendimento médio dos postos de trabalho dos assalariados do setor privado 

com carteira de trabalho e dos assalariados do setor público (19,4%) 
b) consumo anual per capita de energia comercial, de serviços e rural 

(23,7%) 
c) consumo anual per capita de energia residencial (43,0%) 
d) valor adicionado fiscal per capita (13,9%) 
Trata-se do indicador de riqueza municipal do IPRS 

Adimensional FUNDAÇÃO SEADE (2001) Mar/03 RIQ92 

Índice de Gini 1991 Definição: Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 
segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há 
desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a 
desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e 
a renda de todos os outros indivíduos é nula 

Índice Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA. Extraído de 
Ipeadata (www.ipeadata.gov.br) 

Jan/04 GINI91 

Percentual de mulheres com 
10 anos ou mais, ou com idade 
ignorada, com menos de 4 
anos de estudo ou número 
ignorado de anos de estudo 

1996 Percentual de mulheres com 10 anos ou mais, ou com idade ignorada, com 
menos de 4 anos de estudo ou número ignorado de anos de estudo 
 

Porcentagem Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. Dados extraídos 
de Sistema IBGE de Recuperação 
Automática - SIDRA, tabela 473 
(www.sidra.ibge.gov.br) 

Jan/04 MULHERES 

Indicador de despesas 
municipais médias per capita 
em educação e cultura 

1989-1997 Média anual simples per capita referente a municípios para os quais havia 
dados para pelo cinco dos nove exercícios fiscais do período 1989-1997 
Considera despesas decorrentes das ações voltadas para a formação intelectual, 
moral, cívica, profissional e cultural dos munícipes, envolvendo os seguintes 
programas: educação da criança de 0 a 6 anos; ensino fundamental; ensino 
médio; ensino superior; ensino supletivo; educação física e desportos; 
assistência a educandos; cultura e educação especial 

Reais de 1997 
per capita 

Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados - SEADE. Extraído 
de banco de dados organizado pelo 
Prof. Ciro Biderman 

Jan/04 EDUCM 

Indicador de despesas 
municipais médias per capita 
em saúde e saneamento 

1989-1997 Média anual simples per capita referente a municípios para os quais havia 
dados para pelo menos cinco dos nove exercícios fiscais do período 1989-1997 
Considera despesas decorrentes das ações visando à promoção, à proteção, à 
recuperação e reabilitação da saúde e ao abastecimento de água, à destinação 
dos esgotos domésticos e dos dejetos industriais e à melhoria das condições 
sanitárias da população, bem como à proteção ao meio ambiente 

Reais de 1997 
per capita 

Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados - SEADE. Extraído 
de banco de dados organizado pelo 
Prof. Ciro Biderman 
 

Jan/04 SANM 

Percentual de mulheres 
maiores de 10 anos chefes de 
domicílios particulares 
permanentes com menos de 4 
anos de estudo 

1991 Percentual de mulheres maiores de 10 anos chefes de domicílios particulares 
permanentes com menos de 4 anos de estudo 

Porcentagem Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. Dados extraídos 
de Sistema IBGE de Recuperação 
Automática – SIDRA, tabela 164 
(www.sidra.ibge.gov.br) 

Jan/04 CHEFES91 

Quadro 6 – Apresentação das variáveis selecionadas 
Fonte: Informações trabalhadas pela autora. 
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Sobre os gastos públicos em educação e saúde, houve a necessidade de substituir as variáveis 

inicialmente eleitas para refletir o esforço municipal, quais sejam, a média anual de despesas 

per capita executadas em educação e cultura e a média anual de despesas per capita 

executadas em saúde e saneamento, por governo (1989-1992 e 1993-1996). Tais séries 

revelaram-se bastante incompletas, implicando a exclusão de um número muito grande de 

municípios (basta saber que, dentre os 361 municípios, para 123 não se podia calcular a média 

anual de gastos em educação e cultura executados em um e ou em outro dos governos em 

questão). 

 

Preferiu-se, pois, entender os gastos anuais enquanto unidades independentes, ou seja, não 

mais observá-los como dois conjuntos de até quadro elementos cada, referentes às gestões 

municipais que se estenderam de 1989 a 1992 e 1993 a 199630. Ao levar a cabo essa 

estratégia, foram mantidos na amostra todos os municípios para os quais havia dados sobre 

despesas anuais para pelo menos cinco dos nove anos transcorridos entre 1989 e 1997, 

indistintamente. Obteve-se então a média aritmética simples das despesas em educação e 

cultura e em saúde e saneamento, sendo após estas médias ponderadas pela população da 

respectiva localidade ao ano de 1991. O resultado foi a diminuição do número de municípios 

a serem excluídos, de 123 para apenas um (Novo Horizonte). 

 

Finalmente, em função da ausência de informações quanto à proporção de mulheres chefes de 

domicílio com menos de quatro anos de estudo no município de Araçatuba, a amostra de 

trabalho foi resumida a 359 localidades31 (vide ANEXO D). Juntas estas representam 55,66% 

dos municípios paulistas, sendo que a população nelas residente (32.556.617 hab) 

correspondia a mais de 95% do contingente residente no Estado de São Paulo (34.119.110 

hab) em 1996. O ANEXO E, em meio digital, contém planilhas com indicação dos municípios 

pertencentes à amostra de trabalho e ao Grupo51992, bem como as séries de dados utilizadas 

neste ensaio empírico. 

 

                                                 
30 Esta decisão coaduna-se com a tomada por Ranis, Stewart e Ramirez (2000) ao omitirem no modelo estatístico 
menção ao que chamariam de policy environment. 
31 Embora o emprego da variável proporção de mulheres chefes de domicílio maiores de 10 anos ou com idade 
ignorada e com menos de quatro anos de estudo ou número ignorado de anos de estudo tenha sido experimental, 
ou seja, proposto como variação ao modelo original (segundo o qual está prevista a inclusão da variável 
proporção de mulheres com 10 anos ou mais de idade, ou com idade ignorada, com menos de quatro anos de 
estudo, e não aquela), optou-se por limitar a amostra de trabalho de tal sorte que para todas as estimações 
possíveis o número máximo de observações fosse o mesmo (359 municípios). 
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5.3 Dos resultados da estimação 

 

 

Diversas foram as regressões lineares estimadas, sempre pelo método de Mínimos Quadrados 

Ordinários32. As estimações tratadas adiante são calculadas em pares, isto é, tanto para o 

conjunto dos municípios do Estado de São Paulo como para os municípios que compunham o 

Grupo51992 do IPRS (municípios de baixo desenvolvimento econômico e social)33. Desta 

forma é possível avaliar e comparar o ajustamento dos modelos a esses dois grupos de 

observações. As Tabelas 4 e 5 apresentam estatísticas para esses dois conjuntos de 

municípios, isoladamente. A seu turno, as Tabelas 6 e 7, ao consolidarem os valores apurados 

para correlações bivariadas entre as séries de dados selecionadas, servem de indicação quanto 

ao grau de multicolinearidade nos modelos estimados. 

 

Dada a alta correlação entre as variáveis de gasto social constatada em ambas as amostras, 

preferiu-se degenerar o modelo original de tal sorte a excluir uma ou outra das variáveis de 

despesas municipais. O objetivo foi mitigar a multicolinearidade. Já que as amostras não 

poderiam ser facilmente expandidas – dizem respeito a conjuntos finitos de municípios, por 

um lado, e constituem dados secundários, colhidos segundo o calendário próprio de agências 

oficiais, por outro – restou a opção da exclusão de variáveis. 

 

Passou-se, então, à verificação da significância conjunta das dummies regionais. O teste de 

hipótese baseado na estatística-F34 para o conjunto de regressores correspondentes a dummies 

revelou, para ambas as amostras e considerando o chamado modelo original não-degenerado, 

                                                 
32 As estimações descritas nesta seção foram calculadas com o auxílio do software SPSS, versão 11.50.0. 
33 Tais grupos de municípios incluem, respectivamente, 359 e 137 localidades, e não 645 e 186, correspondentes 
aos totais máximos, em razão da necessidade de proceder à limitação das observações, conforme reportado na 
Subseção 5.2. Cabe salientar que os 137 municípios representantes do Grupo51992 constituem um subconjunto do 
grupo maior, de 359 localidades. 
34 O teste-F pode ser utilizado para comparar dois modelos, um mais amplo que o outro, no sentido de se 
submeter à prova estatística a significância conjunta de coeficientes adicionais. Baseia-se na comparação entre 
um modelo “maior”, chamado de modelo não-restrito, e um modelo “menor”, o modelo restrito, que é obtido ao 
se deletarem algumas variáveis do modelo não-restrito, ou ainda, por exemplo, ao serem impostas restrições 
lineares sobre um ou mais coeficientes do modelo maior. Considerando-se a fórmula abaixo, se o valor de F 
exceder Fα(m, n-k), em que Fα(m, n-k) é o valor crítico da estatística- F ao nível de significância α, rejeita-se a 
hipótese nula; caso contrário, Ho não pode ser rejeitada. 

F  =  (R2
NR – R2

R)    /   m 
       (1 – R2

NR) / (n - k) 
Em que: R2

NR = R2 do modelo não-restrito; R2
R = R2 do modelo restrito; m = número de restrições lineares 

impostas ou o número de regressores omitidos no modelo restrito; (n – k) = graus de liberdade no modelo não-
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que a hipótese nula – segundo a qual todos os regressores de dummies são nulos – poderia ser 

rechaçada ao nível de significância de 5%. Assim, as estimações prosseguiram incluindo 

informação sobre a localização territorial dos municípios, a menos que apontado em contrário. 

A categorização foi calcada na distribuição dos municípios em regiões administrativas, 

divisão territorial essa oficial. A categoria-base eleita foi a Região Administrativa de 

Presidente Prudente35. 

  

Tabela 4 – Variáveis selecionadas: estatísticas descritivas da amostra de trabalho 

  
Número de 
observações 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo Média 

Desvio-
padrão 

INFANTS 359 -29,14 16,04 -5,75 6,66 
INF9395 359 7,35 71,60 25,42 8,68 
RIQ92 359 9,00 72,00 39,38 10,03 
GINI91 359 0,34 0,72 0,51 0,05 
MULHERES 359 4,14 8,77 6,17 0,70 
EDUCM 359 30,04 869,35 93,80 54,64 
SANM 359 19,22 623,25 73,48 47,73 
CHEFES91 359 3,93 11,66 7,50 1,42 
LNEDUCM 359 3,40 6,77 4,47 0,34 
LNSANM 359 2,96 6,43 4,17 0,48 
Fontes: Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

 
 

Tabela 5 – Variáveis selecionadas: estatísticas descritivas da amostra referente aos 
municípios do Grupo51992 

  
Número de 
observações 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo Média 

Desvio-
padrão 

INFANTS 137 -29,14 16,04 -8,20 6,99 
INF9395 137 14,22 71,60 31,80 8,74 
RIQ92 137 9,00 49,00 34,18 8,49 
GINI91 137 0,34 0,67 0,52 0,05 
MULHERES 137 4,85 8,77 6,54 0,66 
EDUCM 137 30,04 186,09 82,71 28,61 
SANM 137 19,23 187,12 63,33 28,98 
CHEFES91 137 3,93 11,66 7,90 1,35 
LNEDUCM 137 3,40 5,23 4,36 0,31 
LNSANM 137 2,96 5,23 4,05 0,44 
Fontes: Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

                                                                                                                                                         
restrito, calculado ao subtrair-se o número de coeficientes (k) do número de observações (n). Para detalhes, ver 
Gujarati (1995, p. 260-2). 
35 A determinação da categoria-base teve como orientação os mapas apresentados na Figura 2, sobre a 
distribuição espacial dos municípios pertencentes aos Grupo5 em dois momentos (1992 e 1997). Admitindo a 
existência de espaço para questionamento dessa decisão, diante da necessidade de se definir uma categoria-base, 
optou-se por aquela que, segundo nosso entendimento, melhor representaria o locus dos novos padrões de 
desenvolvimento do Estado, conforme discutidos na Seção 4. 



77 

Tabela 6 – Variáveis selecionadas: correlações entre as variáveis dependentes, considerando a 
amostra de trabalho (359 observações) 

Variáveis Variáveis 
  INF9395 RIQ92 GINI91 MULHERES EDUCM SANM CHEFES91 
INF9395 1 -0,247(**) 0,148(**) 0,472(**) -0,114(*) -0,156(**) 0,202(**) 
RIQ92 -0,247(**) 1 -0,215(**) -0,153(**) 0,385(**) 0,357(**) -0,514(**) 
GINI91 0,148(**) -0,215(**) 1 -0,012 -0,061 -0,107(*) 0,314(**) 
MULHERES 0,472(**) -0,153(**) -0,012 1 -0,027 0,057 0,009 
EDUCM -0,114(*) 0,385(**) -0,061 -0,027 1 0,823(**) -0,275(**) 
SANM -0,156(**) 0,357(**) -0,107(*) 0,057 0,823(**) 1 -0,287(**) 
CHEFES91 0,202(**) -0,514(**) 0,314(**) 0,009 -0,275(**) -0,287(**) 1 
Fontes: Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes.  
Notas: (**) Correlação é significante ao nível de 1% (teste bicaudal). 
 (*) Correlação é significante ao nível de 5% (teste bicaudal). 
 Correlações imperfeitas cujos valores absolutos excedem 0,600 são apresentadas em negrito. 
 Dados trabalhados pela autora. 

 
 
Tabela 7 – Variáveis selecionadas: correlações entre as variáveis dependentes, considerando a 

amostra referente aos municípios do Grupo51992 (137 observações) 
Variáveis Variáveis 

  INF9395 RIQ92 GINI91 MULHERES EDUCM SANM CHEFES91 
INF9395 1 -0,352(**) 0,166 0,348(**) -0,093 -0,097 0,234(**) 
RIQ92 -0,352(**) 1 -0,322(**) -0,230(**) 0,199(*) 0,142 -0,321(**) 
GINI91 0,166 -0,322(**) 1 -0,008 0,090 0,008 0,309(**) 
MULHERES 0,348(**) -0,230(**) -0,008 1 -0,158 0,074 -0,071 
EDUCM -0,093 0,199(*) 0,090 -0,158 1 0,657(**) -0,220(**) 
SANM -0,097 0,142 0,008 0,074 0,657(**) 1 -0,263(**) 
CHEFES91 0,234(**) -0,321(**) 0,309(**) -0,071 -0,220(**) -0,263(**) 1 
Fontes: Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Notas: (**) Correlação é significante ao nível de 1% (teste bicaudal). 
 (*) Correlação é significante ao nível de 5% (teste bicaudal). 

Correlações imperfeitas cujos valores absolutos excedem 0,600 são apresentadas em negrito.  
Dados trabalhados pela autora. 

 
 

Outra variação aduzida ao modelo original baseia-se na consideração de que a relação entre os 

gastos sociais e a redução da taxa de mortalidade infantil pode não ser linear. A tendência de 

redução da taxa de mortalidade infantil em relação ao seu próprio nível inicial é 

provavelmente de desaceleração, ou seja, de reduções marginais decrescentes, após um certo 

ponto de inflexão. A seu turno, é provável que o impacto dos gastos sociais sobre essa 

redução seja também decrescente em função da perda de eficiência desses gastos ao serem 

alcançados valores mais elevados, ultrapassado um certo ponto de inflexão. Tal tendência 

seria reforçada pela anterior, fazendo bastante razoável supor que a relação entre esses dois 

fenômenos não seja apropriadamente captada por uma curva com inclinação constante (reta) 

ao nível das séries. Em consonância com as essas ponderações, foram estimadas equações 
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considerando as transformações logarítmicas naturais dos indicadores de despesa média per 

capita em educação e cultura e saúde e saneamento, em substituição aos respectivos níveis.  

 

As tabelas 8, 9, 10, e 11 sintetizam os resultados dos modelos estimados, tanto para a amostra 

de trabalho (359 municípios) como para a amostra referente ao Grupo51992 (137 municípios). 

 

Tabela 8 – Resultados das regressões para a variação da taxa de mortalidade infantil enquanto 
decorrência dos gastos públicos municipais em educação e cultura e saúde e 
saneamento, e variáveis de controle, para os 359 municípios da amostra de 
trabalho 

Modelos com dummies regionais  
Cognome da 

variável 

 
Modelo original, sem 

dummies regionais 
 

=1= 

 
Modelo original

 
=2= 

Modelo original, 
degenerado 
em SANM 

=3= 

Modelo original, 
degenerado 
em EDUCM 

=4= 
-0,613 
0,035 

-0,639 
0,037 

-0,639 
0,037 

-0,641 
0,037 

INF9395 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
-0,075 
0,029 

-0,077 
0,034 

-0,077 
0,034 

-0,082 
0,033 

RIQ92 

(0,009) (0,24) (0,024) (0,014) 
2,288 
5,035 

2,496 
5,409 

2,486 
5,401 

2,388 
5,400 

GINI91 

(0,650) (0,645) (0,646) (0,659) 
2,229 
0,427 

1,767 
0,503 

1,775 
0,496 

1,778 
0,502 

MULHERES 

(0,000) (0,001) (0,000) (0,000) 
0,000 
0,008 

-0,004 
0,009 

-0,004 
0,005 

.. EDUCM 

(0,988) (0,599) (0,465)  
-0,003 
0,010 

0,001 
0,010 

.. -0,003 
0,006 

SANM 

(0,736) (0,916)  (0,604) 
Constante -1,904 

3,946 
-0,776 
4,698 

-0,803 
4,684 

-0,722 
4,692 

 (0,630) (0,869) (0,864) (0,878) 
Número de 
observações 

359 359 359 359 

R2 ajustado 0,478 0,500 0,502 0,502 
Fontes:  Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Notas: A variável dependente em todos os modelos estimados é a variação simples da mortalidade infantil 

1993-1995 e 1997-1999. 
 Os coeficientes estimados aparecem em negrito. Valores em itálico reportam o erro-padrão. Valores 

entre parênteses correspondem ao nível de significância marginal (p-value) da estatística-t. 
 Dummies definidas tendo como critério para categorização as 15 regiões administrativas do Estado de 

São Paulo. Considerou-se como categoria-base a Região Administrativa de Presidente Prudente, a qual 
fora excluída das estimações, restando portando 14 coeficientes referentes a dummies regionais para 
serem estimados, omitidos para fins de apresentação. 

 Dados trabalhados pela autora. 
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Tabela 9 – Resultados das regressões para a variação da taxa de mortalidade infantil enquanto 
decorrência dos gastos públicos municipais em educação e cultura e saúde e 
saneamento, e variáveis de controle, para os 137 municípios da amostra referente 
ao Grupo51992  

Modelos com dummies regionais  
Cognome da 

variável 

 
Modelo original, sem 

dummies regionais 
 

=5= 

 
Modelo original 

 
=6= 

Modelo original, 
degenerado 
em SANM 

=7= 

Modelo original, 
degenerado 
em EDUCM 

=8= 
-0,613 
0,057 

-0,623 
0,060 

-0,629 
0,060 

-0,623 
0,061 

INF9395 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
-0,132 
0,060 

-0,076 
0,066 

-0,082 
0,066 

-0,112 
0,064 

RIQ92 

(0,029) (0,252) (0,217) (0,085) 
16,551 
8,553 

15,630 
9,529 

16,306 
9,556 

13,551 
9,633 

GINI91 

(0,055) (0,104) (0,091) (0,162) 
1,768 
0,748 

1,945 
0,913 

2,225 
0,894 

2,121 
0,924 

MULHERES 

(0,020) (0,035) (0,014) (0,024) 
-0,030 
0,022 

-0,052 
0,024 

-0,031 
0,019 

.. EDUCM 

(0,165) 
 

(0,031) (0,098)  

0,006 
0,021 

0,030 
0,021 

.. 0,001 
0,017 

SANM 

(0,782) (0,164)  (0,966) 
Constante -2,211 

7,585 
-8,122 
9,202 

-9,717 
9,168 

-9,598 
9,324 

 (0,771) (0,379) (0,291) (0,305) 
Número de 
observações 

137 137 137 137 

R2 ajustado 0,461 0,507 0,503 0,491 
Fontes:  Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Notas: A variável dependente em todos os modelos estimados é a variação simples da mortalidade infantil 

1993-1995 e 1997-1999. 
 Os coeficientes estimados aparecem em negrito. Valores em itálico reportam o erro-padrão. Valores 

entre parênteses correspondem ao nível de significância marginal (p-value) da estatística-t. 
 Dummies definidas tendo como critério para categorização as 15 regiões administrativas do Estado de 

São Paulo. Considerou-se como categoria-base a Região Administrativa de Presidente Prudente, a qual 
fora excluída das estimações, restando portando 14 coeficientes referentes a dummies regionais para 
serem estimados, omitidos para fins de apresentação. 

 Dados trabalhados pela autora. 
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Tabela 10 – Resultados das regressões para a variação da taxa de mortalidade infantil 
enquanto decorrência da transformação logarítmica dos gastos públicos 
municipais em educação e cultura e saúde e saneamento, e variáveis de 
controle, para os 359 municípios da amostra de trabalho 

Modelos com dummies regionais  
Cognome da 

variável 

 
Modelo original, sem 

dummies regionais 
 

=9= 

 
Modelo original 

 
=10= 

Modelo original, 
degenerado 

em LNSANM 
=11= 

Modelo original, 
degenerado 

em LNEDUCM 
=12= 

-0,618 
0,035 

-0,644 
0,037 

-0,643 
0,037 

-0,644 
0,037 

INF9395 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
-0,067 
0,029 

-0,065 
0,035 

-0,065 
0,035 

-0,077 
0,033 

RIQ92 

(0,022) (0,068) (0,068) (0,019) 
2,250 
5,046 

2,901 
5,420 

2,975 
5,406 

2,377 
5,392 

GINI91 

(0,656) (0,593) (0,582) (0,660) 
2,276 
0,427 

1,852 
0,505 

1,830 
0,497 

1,842 
0,504 

MULHERES 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
-0,345 
1,059 

-1,050 
1,089 

-1,221 
0,881 

.. LNEDUCM 

(0,745) (0,336) (0,167)  
-0,540 
0,731 

-0,198 
0,741 

.. -0,617 
0,601 

LNSANM 

(0,461) (0,790)  (0,305) 
Constante 1,204 

5,021 
3,233 
5,369 

3,271 
5,360 

1,061 
4,874 

 (0,811) (0,548) (0,542) (0,828) 
Número de 
observações 

359 359 359 359 

R2 ajustado 0,480 0,503 0,504 0,503 
Fontes:  Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Notas: A variável dependente em todos os modelos estimados é a variação simples da mortalidade infantil 

1993-1995 e 1997-1999. 
 Os coeficientes estimados aparecem em negrito. Valores em itálico reportam o erro-padrão. Valores 

entre parênteses correspondem ao nível de significância marginal (p-value) da estatística-t. 
 Dummies definidas tendo como critério para categorização as 15 regiões administrativas do Estado de 

São Paulo. Considerou-se como categoria-base a Região Administrativa de Presidente Prudente, a qual 
fora excluída das estimações, restando portando 14 coeficientes referentes a dummies regionais para 
serem estimados, omitidos para fins de apresentação. 

 Dados trabalhados pela autora. 
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Tabela 11 – Resultados das regressões para a variação da taxa de mortalidade infantil 
enquanto decorrência da transformação logarítmica dos gastos públicos 
municipais em educação e cultura e saúde e saneamento, e variáveis de 
controle, para os 137 municípios da amostra referente ao Grupo51992 

Modelos com dummies regionais  
Cognome da 

variável 

 
Modelo original, sem 

dummies regionais 
 

=13= 

 
Modelo original 

 
=14= 

Modelo original, 
degenerado 

em LNSANM 
=15= 

Modelo original, 
degenerado 

em LNEDUCM 
=16= 

-0,621 
0,057 

-0,636 
0,060 

-0,637 
0,060 

-0,625 
0,061 

INF9395 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
-0,134 
0,059 

-0,074 
0,065 

-0,075 
0,065 

-0,108 
0,065 

RIQ92 

(0,026) (0,262) (0,255) (0,096) 
17,256 
8,628 

17,497 
9,586 

17,636 
9,581 

14,025 
9,608 

GINI91 

(0,048) (0,071) (0,068) (0,147) 
1,777 
0,750 

2,042 
0,917 

2,249 
0,890 

2,201 
0,929 

MULHERES 

(0,019) (0,028) (0,013) (0,019) 
-2,535 
1,876 

-4,525 
2,062 

-3,445 
1,713 

.. LNEDUCM 

(0,179) (0,030) (0,047)  
-0,012 
1,289 

1,222 
1,298 

.. -0,361 
1,096 

LNSANM 

(0,993) (0,348)  (0,742) 
Constante 6,664 

9,578 
3,173 

10,880 
2,011 
10,804 

-8,903 
9,537 

 (0,488) (0,771) (0,853) (0,352) 
Número de 
observações 

137 137 137 137 

R2 ajustado 0,462 0,508 0,508 0,491 
Fontes:  Diversas. Vide Subseção 5.2 para detalhes. 
Notas: A variável dependente em todos os modelos estimados é a variação simples da mortalidade infantil 

1993-1995 e 1997-1999. 
 Os coeficientes estimados aparecem em negrito. Valores em itálico reportam o erro-padrão. Valores 

entre parênteses correspondem ao nível de significância marginal (p-value) da estatística-t. 
 Dummies definidas tendo como critério para categorização as 15 regiões administrativas do Estado de 

São Paulo. Considerou-se como categoria-base a Região Administrativa de Presidente Prudente, a qual 
fora excluída das estimações, restando portando 14 coeficientes referentes a dummies regionais para 
serem estimados, omitidos para fins de apresentação. 

 Dados trabalhados pela autora. 
 

 

 

 

 

 

 



82 

Além das variações já descritas, outra substituição especulativa foi experimentada no que 

tange à variável sobre escolaridade das mulheres. Ao substituir-se a proporção de mulheres 

com menos de quatro anos de estudo (ano de referência: 1996) pela proporção de mulheres 

chefes de domicílios com menos de quatro anos de estudo (ano de referência: 1991), a 

significância dos regressores estimados deteriorou-se abruptamente (de 0,000 para valores 

superiores a 0,700)36. Tais estimações, para fins de apresentação, deixaram de ser detalhadas. 

Mantém-se, pois, o foco na variável de cognome “MULHERES”. 

 

O Quadro 7 sintetiza as principais revelações obtidas com o auxílio deste exercício estatístico. 

As ponderações ali presentes dizem respeito particularmente às estimativas para os 

regressores. Compara-se o sinal observado com o sinal “esperado”, ou seja, aquele baseado 

nas proposições teóricas e nos achados dos ensaios empíricos citados nas seções anteriores. 

Também, são tecidas breves considerações tocantes aos níveis de significância dessas 

estimativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Apesar de serem possivelmente mais sensíveis à questão do controle feminino sobre as decisões alocativas do 
orçamento familiar, as séries sobre mulheres chefes de domicílio carregam consigo as implicações de uma 
organização familiar diferente, muitas vezes orientada para a monoparentalidade. Essa característica, aliada a 
outras, pode estar mascarando o poder explicativo da variável “CHEFES91” sobre a redução da mortalidade 
infantil. 
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VARIÁVEL 

 
SINAL ESPERADO 

 
SINAL 

OBSERVADO 

NÍVEIS DE 
SIGNIFICÂNCIA 

DOS PARÂMETROS 
ESTIMADOS 

Taxa de mortalidade infantil 
(variável defasada 
temporalmente) 
 
(INF9395) 

Negativo 
Reduções marginais da taxa de 
mortalidade infantil são 
decrescentes, ultrapassado um certo 
ponto de inflexão 

Negativo em 
todas as 16 
equações 

Significante ao nível de 
significância de 0% para 
todas as equações 

Indicador de riqueza 
municipal 
(variável defasada 
temporalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(RIQ92) 

Negativo 
Quanto maior o nível inicial de 
riqueza, menor a taxa de mortalidade 
infantil esperada ao final do período 
Esta determinação é controversa 
porque níveis mais elevados de 
riqueza são provavelmente 
acompanhados por taxas iniciais de 
mortalidade infantil menores. Se a 
redução dessa taxa ocorre a 
proporções decrescentes 
(marginalmente), então o efeito final 
do nível de riqueza municipal sobre 
a redução da mortalidade infantil 
resta indeterminado 

Negativo em 
todas as 16 
equações 

Extremos: 0,262(=14=) 
e 0,009(=1=) 

Índice de Gini 
(variável defasada 
temporalmente) 
 
 
(GINI91) 

Positivo 
Quanto maior o grau de 
concentração de renda inicial, maior 
a taxa de mortalidade infantil 
esperada ao final do período 

Positivo em 
todas as 16 
equações 

Extremos: 0,660(=12=) 
e 0,048(=13=). 
Sistematicamente mais 
significante para a 
amostra referente ao 
Grupo51992 

Proporção de mulheres com 
menos de 4 anos de estudo 
(variável defasada 
temporalmente) 
 
(MULHERES) 

Positivo 
Quanto maior a proporção inicial de 
mulheres com menos de quatro anos 
de estudo, maior a taxa de 
mortalidade infantil esperada ao 
final do período 

Positivo em 
todas as 16 
equações 

Extremos: 0,000(vários) 
e 0,035(=6=) 

Gastos sociais médios per 
capita em educação e cultura 
 
 
 
(EDUCM) 
(LNEDUCM) 

Negativo 
Quanto maiores os gastos sociais ao 
longo do período, menor a taxa de 
mortalidade infantil esperada ao 
final do período. 

Negativo em 
todas as 
equações (exceto 
em =1=, onde o 
coeficiente 
estimado foi 
nulo) 

Extremos: 0,988(=1=) e 
0,030(=14=). 
Sistematicamente mais 
significante para a 
amostra referente ao 
Grupo51992 

Gastos sociais médios per 
capita em saúde e 
saneamento 
 
(SANM) 
(LNSAM) 

Negativo 
Quanto maiores os gastos sociais ao 
longo do período, menor a taxa de 
mortalidade infantil esperada ao 
final do período 

Negativo em sete 
equações; 
positivo em 
cinco equações 

Extremos: 0,993(=13=) 
e 0,164(=6=) 

Quadro 7 – Análise dos resultados das estimações 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.4 Considerações sobre esta seção 

 

 

Este ensaio empírico buscou reunir meios instrumentais par a compreensão da variação da 

mortalidade infantil, tendo como universos a serem investigados o conjunto dos municípios 

do Estado de São Paulo e os municípios integrantes do Grupo51992 do IPRS. 

 

As estimações levam a crer que o modelo proposto carrega maior poder explicativo quando 

aplicado ao conjunto dos municípios pertencentes ao Grupo 5 em 1992. O Grupo51992 vai-se 

firmando, assim, como um grupo que merece análise individualizada. Em outras palavras, 

seus atributos o diferenciam do universo dos municípios do Estado. Seria essa constatação 

produto de um tendência de convergência das taxas de mortalidade infantil, de tal sorte que 

para aquelas localidades onde a taxa fosse alta esta tenderia a variar mais rapidamente em 

direção à média estadual? Seria meramente resultado das configurações específicas das séries 

de dados empregadas?37 

 

Quanto à falta de significância das variáveis relativas aos gastos sociais (“SANM”, 

“EDUCM” e suas transformações), uma das possíveis explicações diz respeito ao 

procedimento adotado com o objetivo de minorar a perda de observações derivada da 

incompletude do conjunto de dados utilizado. Talvez outro tipo de tratamento deva ser 

aplicado às séries originais de tal sorte que a amostra de trabalho, ainda que degenerada, 

reproduza as características de centralidade e dispersão originais, bem como mantenha a 

referência temporal, preferencialmente delimitando as duas gestões municipais (1989-92 e 

1993-96). 

 

Ainda, poder-se-ia indagar quanto à eficiência e a efetividade dos gastos sociais municipais. 

Seriam mais elevadas no subconjunto de municípios cuja situação inicial era de baixo 

desenvolvimento econômico e social? Seriam os gastos públicos em saúde e saneamento e 

educação e cultura também sujeitos a uma trajetória tal de retornos sociais decrescentes? 

 

                                                 
37 Note-se que a amostra referente ao Grupo51992 é bem mais abrangente, em termos relativos, que aquela 
concernente ao universo dos municípios paulistas. A primeira cobre 137 de 186 municípios (73,66%); a segunda, 
359 de 645 (55,66%). 
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Fato é que não se pôde rechaçar a hipótese de que o esforço das administrações municipais, na 

forma dos gastos sociais per capita e da opção entre programas alternativos para a aplicação 

desses gastos – ainda que a análise não tenha isolado atributos de eficiência e efetividade das 

despesas públicas – foram, sim, elementos determinantes para a melhoria das condições de 

vida no Estado, sobejamente nos municípios mais carentes, ainda que outros tantos 

condicionantes possam ser cogitados como bons informantes para a investigação quanto ao 

processo de redução da mortalidade infantil. 

 

Há que se avaliar a qualidade do ajustamento do modelo inspirado em Ranis, Stewart e 

Ramirez (2000) a este caso concreto de pesquisa. Teria a escolha de variáveis sido acertada? 

Ou realmente o arcabouço conceitual e metodológico desses autores não se harmoniza com as 

peculiaridades da esfera municipal? Talvez fosse acertado buscar respostas à questão básica 

por meio de outros caminhos de pesquisa, que considerem, por exemplo, um variável 

populacional que distinga municípios de diferentes portes. Ou que desçam às minúcias de 

programas específicos implementados em diferentes municípios com condições 

socioeconômicas semelhantes, de modo a ensejar considerações sobre a efetividade de 

políticas públicas adotadas. Ainda que o preço fosse a redução do potencial de generalização 

dos achados da pesquisa. 
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6 LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO E SEUS APARENTES ACHADOS 

 

 

A riqueza de um país pode expandir a riqueza das pessoas, mas pode não fazê-lo. O uso que 

instituições e pessoas fazem dessa riqueza, mais do que a riqueza em si, é decisivo. A 

comparação entre indicadores de renda e riqueza e de desenvolvimento humano de países, 

regiões e grupos étnicos ilumina a relação entre sua riqueza material e renda, de um lado, e 

seu desenvolvimento humano, de outro. E indica redirecionamentos de recursos, 

potencialmente conducentes à ampliação das escolhas das pessoas. 

 

Este trabalho teve por objetivo levantar possíveis elementos explicativos para o caso de 

municípios que personificaram, ao longo da década de 1990, o descolamento entre a geração 

de crescimento econômico e de desenvolvimento humano. Tais municípios, se por um lado 

alcançaram tímidos avanços em seus indicadores de crescimento econômico, por outro 

exibiram seu êxito em termos da ampliação da longevidade e da escolaridade. 

 

Em uma primeira aproximação, ao serem observadas as variações percentuais dos indicadores 

sintéticos de longevidade e escolaridade do Índice Paulista de Responsabilidade Social 

(IPRS), bem como as variações percentuais das variáveis constitutivas do indicador de 

longevidade desse índice – a saber, taxas de mortalidade infantil, perinatal, de adultos e de 

idosos – foi possível tecer considerações sobre os padrões de desenvolvimento que os 

municípios caracterizados, ao início dos anos 90, por baixo desenvolvimento econômico e 

social lograram apresentar ao final daquela década. Merecem destaque as seguintes 

constatações: 

 

I. O desenvolvimento humano alcançado ao longo da última década pelos municípios de 

baixo desenvolvimento econômico e social foi predominantemente social. Dos 

municípios que lograram deixar o Grupo 5, 81% deles vinculou-se aos Grupos 41997 

ou 31997, ambos caracterizados por indicadores de riqueza municipal inferiores à média 

estadual. 

II. A concentração de municípios de baixo desenvolvimento econômico e social no Vale 

do Ribeira, nas Serras do Mar e da Mantiqueira  foi resistente à tendência geral de 

avanços socioeconômicos verificada no Estado. 
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III. A porção oeste de São Paulo, onde em 1992 predominava a combinação municípios de 

baixo desenvolvimento econômico e em transição social (Grupo 4) e municípios de 

baixo desenvolvimento econômico e social (Grupo 5), assistiu a uma alteração 

substancial ao longo da década de tal sorte que em 1997 era o locus de quase a 

totalidade dos municípios paulistas saudáveis e de baixo desenvolvimento econômico 

(Grupo 3). 

IV. Dos dados previamente apresentados depreende-se que o Estado tem experimentado 

uma melhoria no perfil educativo, tanto no que se refere aos municípios com as piores 

condições socioeconômicas quanto aos demais. O que se pode dizer é que as 

tendências de melhoria nas condições de escolaridade alcançaram os municípios do 

Grupo51992. E em certa medida explicam a melhoria em seus indicadores de 

longevidade. Alinha-se, pois, ao detectado por Brasil e Traumann (2001). 

V. Os resultados de longevidade apontam para uma diferença substancial entre a 

evolução do índice sintético dos municípios do Grupo 5 e a dos demais municípios, 

feita a exclusão dos municípios recentemente instalados. Quanto aos municípios do 

Grupo 51992, houve melhoria sensível nos valores de uma variável de resultado, a 

mortalidade infantil, que está condicionada aos esforços combinados de 

administrações de diferentes níveis já que é influenciada por fatores mais gerais como 

condições de saneamento, escolaridade das mães e renda familiar. A melhoria da 

mortalidade perinatal não é negligenciável, ainda que mais modesta. Tal persistência 

nas taxas de mortalidade perinatal provavelmente resulta da diferente natureza dos 

fenômenos que retrata (notadamente características específicas da assistência à saúde 

materno-infantil). 

 

Tais constatações mostraram-se de muita valia para o conhecimento de atributos essenciais do 

desenvolvimento dos municípios egressos do Grupo51992 do IPRS. Mas careciam de amparo 

teórico, sem o qual a extração de inferências causais restaria prejudica. Em Ranis, Stewart e 

Ramirez (2000) identificaram-se elementos para a realização de um ensaio empírico. Foi 

especificado um modelo explicativo (declaradamente inspirado no trabalho desses autores) 

que se afirmava como sugestão de adaptação, à esfera municipal, da modelagem apresentada 

por Ranis, Stewart e Ramirez para a determinação do desenvolvimento humano. 
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A estimação de regressões com base em duas amostras diferentes, uma relativa ao conjunto 

dos municípios paulistas, e outra aos municípios pertencentes ao Grupo51992, considerou as 

seguintes variáveis: taxa de mortalidade infantil (defasada), indicador de riqueza municipal 

(defasada), índice de Gini (defasada), proporção de mulheres com menos de quatro anos de 

estudo (defasada), e gastos sociais médios em educação e cultura e em saúde e saneamento ao 

longo da década de 1990. 

Constatou-se que o sinal observado dos regressores estimados coincidiu com os sinais 

“esperados”, estes definidos à luz das relações causais entre as variáveis na forma como 

captadas pela teoria (neste caso, pelos trabalhos de Ranis, Stewart e Ramirez). A exceção 

ficou por conta da estimativa de regressor dos gastos sociais em saúde e saneamento, que se 

alternaram em seu sinal. 

Quanto à falta de significância das variáveis relativas aos gastos sociais, uma das possíveis 

explicações diz respeito ao procedimento adotado com o objetivo de minorar a perda de 

observações derivada da incompletude do conjunto de dados utilizado. Talvez outro tipo de 

tratamento deva ser aplicado às séries originais de tal sorte que a amostra de trabalho, ainda 

que degenerada, reproduza as características de centralidade e dispersão originais, bem como 

mantenha a referência temporal, preferencialmente delimitando as duas gestões municipais 

(1989-92 e 1993-96). 

 

Ainda, poder-se-ia indagar quanto à eficiência e a efetividade dos gastos sociais municipais. 

Seriam mais elevadas no subconjunto de municípios cuja situação inicial era de baixo 

desenvolvimento econômico e social? Seriam os gastos públicos em saúde e saneamento e 

educação e cultura também sujeitos a uma trajetória tal de retornos sociais decrescentes? Isto 

poderia explicar o fato de que a adaptação proposta ajusta-se melhor ao conjunto dos 

municípios pertencentes ao Grupo 5 em 1992 do que à amostra de trabalho (representativa do 

universo dos municípios paulistas). 

 

Quanto ao indicador de riqueza municipal, revelou-se significante na maioria dos casos, 

porém os coeficientes estimados restringiram-se a valores bem pequenos em quase todas as 

estimações. Os regressores para o índice de Gini mantiveram-se em patamares bastante 

elevados, mas a significância das estimativas foi gravemente afetada pelo erro-padrão alto. 
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Alinhando-se às constatações de Ranis, Stewart e Ramirez, a escolaridade das mulheres 

mostrou-se sistematicamente significativa enquanto determinante da redução das taxas de 

mortalidade infantil. A significância das estimativas resistiu a todas as transformações e 

degenerações aduzidas ao modelo original, sendo que os regressores mostraram-se sempre 

maiores que a unidade. 

 

Finalmente, não foram encontradas razões definitivas que prejudiquem a expansão do modelo 

de Ranis, Stewart e Ramirez (2000) para a unidade de análise local, municipal. Pode-se 

questionar a adequação de variáveis às especificidades da esfera municipal, mas não há 

motivações para considerar essa adaptação inviável. 

 
▀▄▀▄▀ 

 

Um ampla gama de questões resta a ser observada. Não foi objeto deste trabalho, por 

exemplo, a análise da distribuição do ônus das políticas de educação, saúde e saneamento que 

fizeram avançarem indicadores sociais na última década. O mesmo é válido para a análise de 

casos exemplares, como os de Barretos, Pradópolis, Araras, Carapicuíba e Mogi-Guaçu, 

municípios que não apenas escaparam da precariedade do Grupo 5 como também reuniram, 

em menos de uma década, as condições necessárias para ingresso no grupo dos municípios-

pólos (Grupo 1). 

 

Parece-nos que um aprofundamento deste estudo deveria conter variáveis populacionais, já 

que a assunção de homogeneidade na distribuição da eficiência dos gastos sociais entre os 

diversos municípios é demais heróica. Municípios pequenos tendem a mudar 

consideravelmente num determinado intervalo de tempo se comparados com municípios 

maiores, cuja complexidade pode lhes conferir certa inércia. Também seria bem-vinda a 

exploração da noção geográfica, já que a melhoria de indicadores sociais poderia decorrer de 

programas levados a cabo por municípios do entorno. 

 

O ponto principal deste trabalho é entender as razões pelas quais determinados municípios 

com condições econômicas similares evoluem de forma diferenciada do ponto de vista social. 

Se pudéssemos entender melhor que tipo de políticas foram adotadas nos municípios que 

avançaram socialmente, quais experiências foram bem-sucedidas, cremos que esta seria uma 

contribuição relevante. 



90 

Um caminho possível38 no sentido de aprofundar este estudo seria investir numa abordagem 

do tipo caso-controle. Pelo menos dois municípios seriam selecionados, com níveis de riqueza 

municipal muito próximos e níveis de longevidade ou escolaridade muito distantes. Isto 

implica identificar municípios muito semelhantes, exceto no que tange à dimensão que se 

pretende estudar (escolaridade ou longevidade). Se possível, seria interessante selecionar 

municípios próximos, com condições agro-ecológicas similares. Ideal seria controlar também 

outros indicadores, tais como grau de urbanização, escolaridade média (especialmente se o 

estudo se mantiver voltado para a longevidade), e lógica do mercado de trabalho. 

 

Um trabalho desse tipo seria sobretudo qualitativo. Demandaria entrevistas em profundidade 

com informantes-chave locais – o prefeito, vereadores, o padre, a professora, o gerente do 

banco, o médico, por exemplo. Também seria preciso buscar compreender que política 

concreta foi realizada na área de interesse (educação ou saúde) que poderia ter feito diferença. 

                                                 
38 A autora agradece as sugestões tão generosamente oferecidas por Haroldo Gama Torres quanto a caminhos de 
pesquisa alternativos que se podiam trilhar para a melhor compreensão dos elementos causais envolvidos na 
melhoria das condições sociais dos municípios paulistas. A contribuição de Haroldo foi  também muito relevante 
para o entendimento das mudanças metodológicas ocorridas na organização dos grupos do IPRS na versão 
referente ao exercício de 2000. 
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ANEXO A – Lei Estadual 10.765, de 19 de fevereiro de 2001, e justificativa em que se 
apoiou o projeto de lei respectivo (Projeto de Lei 14/2001) 

 

Publicação: Diário Oficial v.111, n.34, 20/02/2001 

Gestão: Mário Covas 

Autoria: Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo 

 

“LEI Nº 10.765, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2001 

 

Cria o Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS 

 

O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - Fica criado o Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS. 

§ 1º - O IPRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos Municípios e considerará 

indicadores de resultados, esforços e participação social, especialmente nas áreas de saúde, 

educação, renda, finanças públicas e desenvolvimento urbano. 

§ 2º - A Assembléia Legislativa poderá requisitar junto às concessionárias de serviços 

públicos estaduais de energia, saneamento e telefonia, agências estaduais reguladoras de 

serviços públicos, fundações públicas e autarquias estaduais outros dados necessários à 

composição do IPRS. 

§ 3º - Os indicadores referidos no § 1º serão divulgados bienalmente pela Assembléia 

Legislativa, mediante publicação do relatório do IPRS no Diário Oficial - Poder Legislativo, 

em março do segundo e quarto anos do mandato dos governos municipais, observados os 

critérios metodológicos e as atualizações que se fizerem necessárias. 

§ 4º - A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE poderá, na forma a ser 

estabelecida em convênio, providenciar a coleta, a organização e a análise dos dados para 

elaboração do relatório do IPRS. 

§ 5º - A primeira edição do IPRS ocorrerá em março de 2001, observando-se, a partir daí, o 

disposto no § 3º deste artigo. 
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Artigo 2º - Os Municípios que omitirem ou não prestarem as informações para a elaboração 

do IPRS no prazo solicitado poderão ser: 

I - incluídos no Cadastro Estadual de Inadimplentes Sociais, criado pela Lei nº 10.475, de 21 

de dezembro de 1999; 

II - proibidos de firmar convênios com o governo estadual. 

 

Artigo 3º - Aos Municípios que, segundo relatório do IPRS, obtiverem significativa evolução 

em relação ao posicionamento no índice anterior, serão conferidos pela Assembléia 

Legislativa certificados de reconhecimento pelo esforço em prol da causa social, assim como 

aos que se mantiverem em posição de excelência. 

 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações 

próprias consignadas no orçamento vigente. 

 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de fevereiro de 2001. 

GERALDO ALCKMIN FILHO 

André Franco Montoro Filho 

Secretário de Economia e Planejamento 

João Caramez 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Antonio Angarita 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de fevereiro de 2001.” 
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O Projeto de Lei 14/2001, que originou a Lei 10.765, esteve acompanhado da seguinte 

justificativa, subscrita pelos membros da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo, proponente. 

 

 

“Justificativa 

  

Resultante das atividades do Fórum São Paulo Século XXI, este projeto de lei tem por escopo 

criar, à semelhança do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), um indicador de desenvolvimento humano para o 

Estado de são Paulo, denominado Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 

 

O IPRS pretende ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida do povo paulista na 

medida em que facilitará uma identificação mais ágil das necessidades públicas a serem 

implementadas nos 645 municípios. Poderá ser um instrumento para subsidiar justas 

reivindicações da população, bem como para orientar corretas ações dos administradores. 

 

O índice paulista compartilha com o IDH da perspectiva de ter o ser humano no centro do 

processo de desenvolvimento e, além de trazer as dimensões de longevidade, conhecimento e 

renda, agrega três importantes inovações: 

 

1 – O IPRS possui indicadores que produzem variações num prazo mais curto que 

as observáveis nos componentes do IDH. Isto permite ao analista comparar a evolução da 

situação da riqueza municipal, longevidade e escolaridade num período de quatro anos, 

correspondente ao tempo de uma gestão governamental. 

2 – O IPRS constrói grupos de municípios que agregam características comuns 

como, por exemplo: baixa riqueza municipal, alta longevidade e alta escolaridade, permitindo 

ao observador perceber imediatamente os seus principais problemas sociais. 

3 – O novo indicador foi concebido tendo em vista uma estrutura de escalas 

compatíveis com as características do Estado. Como conseqüência, o índice paulista apresenta 

um quadro muito mais heterogêneo da diversidade paulista do que a observada pelo IDH, que 

usa escalas ajustadas à heterogeneidade observada na comparação entre os diversos países ou 

entre os Estados brasileiros. 
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De posse de um conjunto diversificado de informações poderemos identificar com mais 

presteza os problemas e definir metas de desenvolvimento mais consentâneas com a São 

Paulo que queremos. 

 

Comissão de Assuntos Municipais” 
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ANEXO B – Municípios recentemente instalados 

 

Município Ano de 
instalação 

Município Ano de 
instalação 

Alambari 1993 Pontalinda 1993 
Alumínio 1993 Potim 1993 
Araçariguama 1993 Ribeirão Grande 1993 
Arapei 1993 Rosana 1993 
Aspásia 1993 Saltinho 1993 
Barra de Chapéu 1993 Santo Antônio do Aracanguá 1993 
Bertioga 1993 São João de Iracema 1993 
Bom Sucesso de Itararé 1993 São Lourenço da Serra 1993 
Borebi 1993 Suzanápolis 1993 
Cajati 1993 Taquarivaí 1993 
Campina do Monte Alegre 1993 Tarumã 1993 
Canitar 1993 Torre de Pedra 1993 
Dirce Reis 1993 Tuiutí 1993 
Elisiário 1993 Ubarana 1993 
Embaúba 1993 Vargem 1993 
Emilianópolis 1993 Zacarias 1993 
Engenheiro Coelho 1993 Arco-Íris 1997 
Espírito Santo do Turvo 1993 Brejo Alegre 1997 
Estiva Gerbi 1993 Canas 1997 
Euclides da Cunha Paulista 1993 Fernão 1997 
Guatapará 1993 Gavião Peixoto 1997 
Holambra 1993 Ipiguá 1997 
Hortolândia 1993 Jumirim 1997 
Iaras 1993 Nantes 1997 
Ilha Comprida 1993 Nova Castilho 1997 
Ilha Solteira 1993 Ouroeste 1997 
Itaoca 1993 Paulistânia 1997 
Itapirapuã Paulista 1993 Pracinha 1997 
Lourdes 1993 Pratânia 1997 
Marapoama 1993 Quadra 1997 
Mesópolis 1993 Ribeirão dos Índios 1997 
Motuca 1993 Santa Cruz da Esperança 1997 
Nova Campina 1993 Santa Salete 1997 
Nova Canaã Paulista 1993 Taquaral 1997 
Novais 1993 Trabiju 1997 
Parisi 1993 Vitória Brasil 1997 
Pedrinhas Paulista 1993   
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE. Disponível em <www.seade.gov.br> 
Nota: Entende-se por ano de instalação aquele da posse do primeiro prefeito.  
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ANEXO C – Outros municípios excluídos do ensaio empírico 

 
Adolfo Coroados Itirapuã Ocauçu Santa Clara d'Oeste 
Águas da Prata Coronel Macedo Itobi Óleo Santa Cruz da Conceição 
Águas de Santa Bárbara Corumbataí Jaborandi Onda Verde Santa Ernestina 
Águas de São Pedro Cosmorama Jaci Oriente Santa Lucia 
Alambari Cristais Paulista Jambeiro Orindiúva Santa Maria da Serra 
Alfredo Marcondes Cruzália Jeriquara Oscar Bressane Santa Mercedes 
Altair Dirce Reis João Ramalho Ouro Verde Santa Rita d'Oeste 
Alto Alegre Dobrada Júlio Mesquita Paraíso Santana da Ponte Pensa 
Álvares Florence Dolcinópolis Lagoinha Paranapuã Santo Antonio da Alegria 
Álvaro de Carvalho Dumont Lavínia Pardinho Santo Antonio do Aracanguá 
Alvinlândia Echaporã Lavrinhas Parisi Santo Antonio do Jardim 
Américo de Campos Elisiário Lindóia Paulicéia Santo Antonio do Pinhal 
Analândia Embaúba Lourdes Pedra Bela Santo Expedito 
Anhembi Emilianópolis Lucianópolis Pedranópolis Santópolis do Aguapeí 
Anhumas Espírito Santo do Turvo Luís Antônio Pedrinhas Paulista São Francisco 
Aparecida d'Oeste Estrela do Norte Luiziânia Pedro de Toledo São João das Duas Pontes 
Aramina Estrela d'Oeste Lupércio Pereiras São João de Iracema 
Arandu Fernando Prestes Lutécia Piacatu São João do Pau d'Alho 
Arapeí Flora Rica Macaubal Piquerobi São José da Bela Vista 
Arealva Floreal Macedônia Planalto São José do Barreiro 
Areias Florínia Magda Platina São Pedro do Turvo 
Ariranha Gabriel Monteiro Manduri Poloni Sarapuí 
Aspásia Gália Marabá Paulista Pongaí Sarutaiá 
Avaí Gastão Vidigal Marapoama Pontalinda Sebastianópolis do Sul 
Balbinos Glicério Mariápolis Pontes Gestal Serra Azul 
Bálsamo Guaimbê Marinópolis Populina Silveiras 
Barão de Antonina Guarani d'Oeste Mendonça Porangaba Sud Mennucci 
Barbosa Guarantã Meridiano Presidente Alves Suzanápolis 
Barra do Chapéu Guatapará Mesópolis Queiroz Taciba 
Barra do Turvo Guzolândia Mira Estrela Quintana Taguaí 
Bento de Abreu Herculândia Mirassolândia Redenção da Serra Taiaçu 
Bilac Holambra Mombuca Reginópolis Taiúva 
Bofete Iacri Monções Restinga Tapiraí 
Bom Sucesso de Itararé Iaras Monte Alegre do Sul Ribeira Taquarivaí 
Borá Ibirarema Monte Castelo Ribeirão Corrente Tarabaí 
Boracéia Icém Monteiro Lobato Ribeirão do Sul Tejupá 
Borebi Iepê Motuca Ribeirão Grande Timburi 
Braúna Igaratá Murutinga do Sul Rifaina Torre de Pedra 
Buritizal Ilha Comprida Narandiba Riolândia Três Fronteiras 
Cabrália Paulista Indiana Natividade da Serra Roseira Tuiuti 
Caiabu Indiaporã Nipoã Rubiácea Turiúba 
Caiuá Inúbia Paulista Nova Aliança Rubinéia Turmalina 
Campina do Monte Alegre Ipeúna Nova Campina Sabino Ubarana 
Campos Novos Paulista Iporanga Nova Canaã Paulista Sagres Ubirajara 
Cândido Rodrigues Irapuã Nova Europa Sales União Paulista 
Canitar Irapuru Nova Guataporanga Salmourão Uru 
Cássia dos Coqueiros Itaju Nova Independência Saltinho Valentim Gentil 
Catiguá Itaóca Nova Luzitânia Salto Grande Vargem 
Cedral Itapirapuã Paulista Novais Sandovalina Vista Alegre do Alto 
Clementina Itapura Nuporanga Santa Albertina Zacarias 
Colômbia  
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ANEXO D – Municípios incluídos nas análises 

Amostra de trabalho 

(359 observações) 
(continua) 

Adamantina                 Campos do Jordão           Guariba                    Lucélia                    Pinhalzinho                São Bento do Sapucaí       

Aguaí                      Cananéia                   Guarujá                    Macatuba                   Piquete                    São Bernardo do Campo      

Águas de Lindóia           Cândido Mota               Guarulhos                  Mairinque                  Piracaia                   São Caetano do Sul         

Agudos                     Capão Bonito               Iacanga                    Mairiporã                  Piracicaba                 São Carlos                 

Altinópolis                Capela do Alto             Ibaté                      Maracaí                    Piraju                     São João da Boa Vista      

Álvares Machado            Capivari                   Ibirá                      Marília                    Pirajuí                    São Joaquim da Barra       

Americana                  Caraguatatuba              Ibitinga                   Martinópolis               Pirangi                    São José do Rio Pardo      

Américo Brasiliense        Carapicuíba                Ibiúna                     Matão                      Pirapora do Bom Jesus      São José do Rio Preto      

Amparo                     Cardoso                    Igaraçu do Tietê           Mauá                       Pirapozinho                São José dos Campos        

Andradina                  Casa Branca                Igarapava                  Miguelópolis               Pirassununga               São Luís do Paraitinga     

Angatuba                   Castilho                   Iguape                     Mineiros do Tietê          Piratininga                São Manuel                 

Aparecida                  Catanduva                  Ilhabela                   Miracatu                   Pitangueiras               São Miguel Arcanjo         

Apiaí                      Cerqueira Cesar            Indaiatuba                 Mirandópolis               Poá                        São Paulo                  

Araçoiaba da Serra         Cerquilho                  Ipaussu                    Mirante do Paranapanema  Pompéia                    São Pedro                  

Araraquara                 Cesário Lange              Iperó                      Mirassol                   Pontal                     São Roque                  

Araras                     Charqueada                 Ipuá                       Mococa                     Porto Feliz                São Sebastião              

Areiópolis                 Chavantes                  Iracemápolis               Mogi das Cruzes            Porto Ferreira             São Sebastião da Grama     

Artur Nogueira             Colina                     Itaberá                    Mogi-Guaçu                 Potirendaba                São Simão                  

Arujá                      Conchal                    Itaí                       Moji Mirim                 Pradópolis                 São Vicente                

Assis                      Conchas                    Itajobi                    Mongaguá                   Praia Grande               Serrana                    

Atibaia                    Cordeirópolis              Itanhaém                   Monte Alto                 Presidente Bernardes       Serra Negra                

Auriflama                  Cosmópolis                 Itapecerica da Serra      Monte Aprazível            Presidente Epitácio        Sertãozinho                

Avanhandava                Cotia                      Itapetininga               Monte Azul Paulista        Presidente Prudente        Sete Barras                

Avaré                      Cravinhos                  Itapeva                    Monte Mor                  Presidente Venceslau       Severínia                  

Bady Bassitt               Cruzeiro                   Itapevi                    Morro Agudo                Promissão                  Socorro                    

Bananal                    Cubatão                    Itapira                    Morungaba                  Quatá                      Sorocaba                   

Bariri                     Cunha                      Itápolis                   Nazaré Paulista            Queluz                     Sumaré                     

Barra Bonita               Descalvado                 Itaporanga                 Neves Paulista             Rafard                     Suzano                     

Barretos                   Diadema                    Itapuí                     Nhandeara                  Rancharia                  Tabapuã                    

Barrinha                   Divinolândia               Itaquaquecetuba            Nova Granada               Regente Feijó              Tabatinga                  

Barueri                    Dois Córregos              Itararé                    Nova Odessa                Registro                   Taboão da Serra            

Bastos                     Dourado                    Itariri                    Olímpia                    Ribeirão Bonito            Tambaú                     

Batatais                   Dracena                    Itatiba                    Orlândia                   Ribeirão Branco            Tanabi                     

Bauru                      Duartina                   Itatinga                   Osasco                     Ribeirão Pires             Tapiratiba                 

Bebedouro                  Eldorado                   Itirapina                  Osvaldo Cruz               Ribeirão Preto             Taquaritinga               

Bernardino de Campos       Elias Fausto               Itu                        Ourinhos                   Rinção                     Taquarituba                

Birigui                    Embu                       Itupeva                    Pacaembu                   Rinópolis                  Tatuí                      

Biritiba Mirim             Embu-Guaçu                 Ituverava                  Palestina                  Rio Claro                  Taubaté                    

Boa Esperança do Sul       Espírito Santo do Pinhal   Jaboticabal                Palmares Paulista          Rio das Pedras             Teodoro Sampaio            

Bocaina                    Fartura                    Jacareí                    Palmeira d'Oeste           Rio Grande da Serra        Terra Roxa                 

Boituva                    Fernandópolis              Jacupiranga                Palmital                   Riversul                   Tietê                      

Bom Jesus dos Perdões      Ferraz de Vasconcelos      Jaguariúna                 Panorama                   Sales Oliveira             Torrinha                   

Borborema                  Flórida Paulista           Jales                      Paraguaçu Paulista         Salesópolis                Tremembé                   

Botucatu                   Franca                     Jandira                    Paraibuna                  Salto                      Tupã                       

Bragança Paulista          Francisco Morato           Jardinópolis               Paranapanema               Salto de Pirapora          Tupi Paulista              

Brodowski                  Franco da Rocha            Jarinu                     Parapuã                    Santa Adélia               Ubatuba                    

Brotas                     Garça                      Jaú                        Pariquera-Açu              Santa Bárbara d'Oeste      Uchôa                      

Buri                       General Salgado            Joanópolis                 Patrocínio Paulista        Santa Branca               Urânia                     

Buritama                   Getulina                   José Bonifácio             Paulínia                   Santa Cruz das Palmeiras   Urupês                     
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Amostra de trabalho 

(359 observações) 
(conclusão) 

Cabreúva                   Guaiçara                   Jundiaí                    Paulo de Faria             Santa Cruz do Rio Pardo    Valinhos                   

Caçapava                   Guaíra                     Junqueirópolis             Pederneiras                Santa Fé do Sul            Valparaíso                 

Cachoeira Paulista         Guapiaçu                   Juquiá                     Pedregulho                 Santa Gertrudes            Vargem Grande do Sul       

Caconde                    Guapiara                   Juquitiba                  Pedreira                   Santa Isabel               Vargem Grande Paulista     

Cafelândia                 Guará                      Laranjal Paulista          Penápolis                  Santa Rita do Passa Quatro Várzea Paulista            

Caieiras                   Guaraçaí                   Leme                       Pereira Barreto            Santa Rosa do Viterbo      Vera Cruz                  

Cajamar                    Guaraci                    Lençóis Paulista           Peruíbe                    Santana de Parnaíba        Vinhedo                    

Cajobi                     Guararapes                 Limeira                    Piedade                    Santo Anastácio            Viradouro                  

Cajuru                     Guararema                  Lins                       Pilar do Sul               Santo André                Votorantim                 

Campinas                   Guaratinguetá              Lorena                     Pindamonhangaba            Santo Antonio de Posse     Votuporanga                

Campo Limpo Paulista       Guareí                     Louveira                   Pindorama                  Santos                     
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Amostra referente aos municípios pertencentes ao Grupo51992 

(137 observações) 

 
Aguaí                    Francisco Morato         Paraguaçu Paulista       
Águas de Lindóia         Franco da Rocha          Paraibuna                
Agudos                   Garça                    Paranapanema             
Américo Brasiliense      Getulina                 Parapuã                  
Angatuba                 Guaiçara                 Pariquera-Açu            
Apiaí                    Guapiara                 Peruíbe                  
Araras                   Guareí                   Piedade                  
Areiópolis               Guariba                  Pilar do Sul             
Atibaia                  Guarujá                  Pinhalzinho              
Avanhandava              Igaraçu do Tietê         Piracaia                 
Avaré                    Iguape                   Piraju                   
Barretos                 Ilhabela                 Pirajuí                  
Barrinha                 Ipaussu                  Pitangueiras             
Bernardino de Campos     Iperó                    Poá                      
Biritiba Mirim           Itaberá                  Porto Feliz              
Boa Esperança do Sul     Itaí                     Pradópolis               
Boituva                  Itanhaém                 Praia Grande             
Bom Jesus dos Perdões    Itapetininga             Presidente Epitácio      
Bragança Paulista        Itapeva                  Quatá                    
Brotas                   Itapevi                  Queluz                   
Buri                     Itapira                  Registro                 
Caconde                  Itaporanga               Ribeirão Bonito          
Cafelândia               Itaquaquecetuba          Ribeirão Branco          
Cajamar                  Itararé                  Rinópolis                
Campos do Jordão         Itariri                  Rio Grande da Serra      
Capão Bonito             Itatinga                 Riversul                 
Capivari                 Itirapina                Salesópolis              
Caraguatatuba            Jacupiranga              Salto de Pirapora        
Carapicuíba              Jardinópolis             Santa Cruz das Palmeiras 
Cardoso                  Jarinu                   Santa Isabel             
Casa Branca              Joanópolis               Santo Antonio de Posse   
Castilho                 Juquiá                   São Bento do Sapucaí     
Cerqueira Cesar          Juquitiba                São Luís do Paraitinga   
Charqueada               Leme                     São Miguel Arcanjo       
Chavantes                Lorena                   São Sebastião da Grama   
Colina                   Mairiporã                São Simão                
Conchal                  Martinópolis             Sete Barras              
Cruzeiro                 Mineiros do Tietê        Socorro                  
Cunha                    Miracatu                 Taquaritinga             
Dourado                  Mogi-Guaçu               Taquarituba              
Eldorado                 Mongaguá                 Teodoro Sampaio          
Embu                     Morro Agudo              Torrinha                 
Embu-Guaçu               Nova Granada             Ubatuba                  
Espírito Santo do Pinhal Ourinhos                 Valparaíso               
Ferraz de Vasconcelos    Palestina                Vargem Grande do Sul     
Flórida Paulista         Panorama                  
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ANEXO E – Séries de dados utilizadas no ensaio empírico (em meio digital – 01 CD)  

 

 


