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RESUMO
O presente artigo objetiva analisar como o gasto orçamentário referente à
remuneração bruta anual dos servidores ativos da administração direta da Prefeitura
do Município de São Paulo (PMSP) está disposta pelos distritos da capital paulista, e
como se dá o diálogo desse indicador com as seguintes variáveis selecionadas: renda
e educação. Foram utilizados dados da folha de pagamento dos servidores ativos da
administração direta da PMSP, dados populacionais, dados sobre renda média
familiar mensal e dados sobre o índice do Ideb 2019. Foram produzidos modelos
estatísticos e cartográficos, com o intuito de facilitar a visualização das informações
produzidas. Como resultado, é possível entender que a remuneração bruta anual dos
servidores tem baixíssimo ou nulo impacto na renda média familiar mensal e baixo
impacto nos índices do Ideb. Em contraponto, o investimento em educação está
relativamente bem distribuído nos distritos com menor renda média familiar mensal.

Palavras-chave: Orçamento público. Regionalização. Distritos. Políticas Públicas.
Educação. Desigualdade de renda. Estado. Funcionalismo público.

ABSTRACT
This article aims to analyze how the budget expenditure related to the gross annual
remuneration of active employees of the direct administration of the Municipality of São
Paulo (PMSP) is arranged by the districts of the capital of São Paulo, and how this
indicator dialogues with the following variables selected: income and education. Data
from the payroll of active civil servants of the PMSP's direct administration, population
data, data on average monthly household income and data on the 2019 Ideb index
were used. Statistical and cartographic models were produced to facilitate the
visualization of information produced. As a result, it is possible to understand that the
annual gross remuneration of civil servants has very little or no impact on the average
monthly family income and a low impact on the Ideb indexes. In contrast, investment
in education is relatively well distributed in districts with lower average monthly family
income.

Keywords: Public budget. Regionalization. Districts. Public policy. Education.
Income inequality. State. Public service.
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1. INTRODUÇÃO
A desigualdade social é uma característica marcante no Brasil, que acaba
também sendo espelhada em praticamente todos os seus municípios, desde cidades
no interior, até grandes capitais, como a cidade de São Paulo. Trabalhar pela redução
das desigualdades é uma função primordial do Estado. A redução das desigualdades
sociais se mostra ainda de fundamental relevância para garantir a democracia no
Brasil. (ARRETCHE, 2018)
Diagnosticar e combater a desigualdade é fundamental para o desenvolvimento
e fortalecimento da democracia no Brasil. O orçamento municipal é uma ferramenta
poderosa para a redução da desigualdade, uma vez que permite a alocação dos
recursos escassos do Estado em temas prioritários para a sociedade. Em adição,
outra ferramenta poderosa de combate à desigualdade é a Educação, por possibilitar
a melhoria da formação dos estudantes e torná-los mais preparados para ingressar
no mercado de trabalho.
A ideia central do artigo é trabalhar o tema da desigualdade social em diálogo
com a produção de políticas públicas pelo Estado, bem como a questão orçamentária.
Pretende-se assim trazer mais profundidade na análise e sobrepor informações
orçamentárias a indicadores de qualidade de algumas políticas públicas selecionadas.
Para efetuar a análise, foi escolhida a variável referente ao gasto orçamentário
com a remuneração bruta anual dos servidores ativos da administração direta da
Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) em 2020, como ela está disposta pelos
distritos da capital paulista, e como possivelmente este indicador pode ter impacto em
outras duas variáveis selecionadas: renda média familiar mensal e Educação,
representada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Assim como o IDH adota três dimensões básicas de análise para aferir o
desenvolvimento humano (renda, educação e saúde), foi adaptada uma lógica
dimensional semelhante no presente artigo, ao propor a análise dos indicadores de
renda média familiar mensal e do Ideb no âmbito da cidade de São Paulo.
Tais indicadores possuem maior desagregabilidade, territorialidade e
especificidade (JANNUZZI, 2005), sendo, portanto, mais adequados para a discussão
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a ser realizada. A partir deles é possível produzir uma perspectiva de análise que
complementa a reflexão acerca do gasto realizado pelo poder executivo municipal
com a folha de pagamento dos servidores ativos da administração direta no município
de São Paulo.
Tendo em vista esse cenário, é de fundamental importância aferir como se dá
o gasto público não somente no tempo, mas também no território. Regionalizar o
orçamento é uma ferramenta poderosa para se entender como os recursos financeiros
arrecadados dos cidadãos estão sendo distribuídos no território.
Ao se priorizar o conhecimento do território, da população que o habita e das
suas necessidades mais prementes, o Estado estará mais capacitado para atuar na
prestação de serviços relevantes à população, melhorando a qualidade das políticas
públicas produzidas, além de melhorar a qualidade dos gastos orçamentários e melhor
satisfazer os anseios dos cidadãos.
É importante ressaltar que os dados públicos publicizados regularmente pela
Prefeitura de São Paulo viabilizaram a elaboração deste artigo. A divulgação de
informações por órgãos públicos possibilita maior transparência acerca de como os
recursos públicos são alocados, além de proporcionar a prestação de contas à
sociedade.
Conhecer a população é conhecer a si mesmo. É entender não só as raízes
que forjaram o povo brasileiro, mas também suas mazelas. Ao engajar a produção de
políticas públicas com as necessidades da população, proporciona-se a melhoria da
satisfação da qualidade de vida, da felicidade e da liberdade dos cidadãos.

2. METODOLOGIA
A metodologia adotada foi elaborada a partir dos dados construídos e
analisados na dissertação “Regionalização do orçamento público na cidade de São
Paulo: uma análise da folha de pagamento dos servidores ativos da administração
direta em 2020”, elaborada por Garavello & Cunha para o Mestrado Profissional em
Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas em 2021.
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Os autores elaboraram uma base de dados utilizando a folha de pagamento
dos servidores ativos da administração direta da PMSP em 2020. Esta base de dados
contém a regionalização da folha de pagamento, alocando os recursos da folha de
pagamento no território, por meio de coordenadas geográficas, relacionando-as com
os distritos e subprefeituras da capital paulista.
Para a presente análise, foi elaborada uma nova base de dados, utilizando
dados sobre remuneração bruta anual dos servidores ativos da PMSP e dados sobre
a remuneração bruta anual dos servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação
(SME), informações essas que foram extraídas da base de dados supracitada.
Em adição, foram adicionadas variáveis sobre dados populacionais produzidos
pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade); dados
sobre renda média familiar mensal produzidos pela Rede Nossa São Paulo; e dados
sobre o índice do Ideb 2019 elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP).
Os mapas foram elaborados no software livre QGIS, utilizando a camada de
projeção em formato shape file contendo os distritos do município de São Paulo,
camada essa disponível no sítio eletrônico do Mapa Digital da Cidade de São Paulo GeoSampa da PMSP. As orientações para a projeção de camadas estão disponíveis
no sítio eletrônico do GeoSampa.1 Para elaborar os mapas de graduação referentes
às variáveis analisadas, foi feita a junção da camada dos distritos com a base de
dados, utilizando a ferramenta junção por campo de valor (join attributes by field
value).
De acordo com os dados da Fundação Seade, a capital do estado de São Paulo
tem uma população estimada de 11.914.581 habitantes em 2021. O orçamento
realizado pela PMSP em 2020 foi de R$ 61,2 bilhões2. Já a folha de pagamento dos

1

Mapa
Digital
da
Cidade
de
São
Paulo
GeoSampa.
Disponível
em:
http://download.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/downloadArquivo.aspx?orig=Downloa
dTutorial&arqTipo=TUTORIAL&arq=tutorial_mapa.pdf. Acesso em 03 dez. 2021.
2 Portal da Transparência do município de São Paulo. Disponível em: https://e.infogr.am/b0479e7678b3-45ac-b7632e2027daf3fb?parent_url=http%3A%2F%2Ftransparencia.prefeitura.sp.gov.br%2Fcontas%2FPaginas
%2Fdefault.aspx&src=embed#async_embed. Acesso em 03 dez. 2021.
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servidores ativos da administração direta do município foi de R$ 11,3 bilhões, o que
representa 18,5% do total do orçamento da cidade.
Para entender melhor a dinâmica administrativa do município de São Paulo, foi
adicionado o mapa a seguir que contém a divisão administrativa da Prefeitura
considerando os 96 distritos do município. Como o parâmetro de análise das variáveis
e dos indicadores adotados neste artigo se dá no âmbito dos distritos, o mapa facilita
a visualização e a compreensão das análises e das comparações realizadas.
Mapa 1 – Distritos da cidade de São Paulo

Fonte: Rede Nossa São Paulo. Mapa da Desigualdade 2020.

Em adição à divisão administrativa no âmbito dos distritos, foi elaborado um
mapa de graduação contendo as informações sobre os quantitativos populacionais
nos distritos. As informações no mapa foram elaboradas com base nos dados
produzidos pela Fundação Seade, que realiza regularmente projeções populacionais
para os municípios do Estado de São Paulo, conforme a ilustração a seguir.
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Mapa 2 – População do município de São Paulo em 2021

Fonte: elaboração própria, com base nos dados de projeção populacional produzidos pela
Fundação Seade em 2021.

O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos mais populosos
e os cinco menos populosos.
Quadro 1 – Os 5 distritos mais e os 5 menos populosos

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior população
Distrito
População
Grajaú
392.734
Jardim Ângela
341.881
Capão Redondo
298.611
Jardim São Luís
295.722
Sapopemba
290.405

5 distritos com menor população
Distrito
População
Sé
26.875
Jaguará
23.887
Pari
19.196
Barra Funda
16.342
Marsilac
8.463

Fonte: elaboração própria, com base nos dados produzidos pela Fundação Seade.

Ao analisar o mapa supracitado, é possível perceber que o grande contingente
populacional da cidade de São Paulo está majoritariamente localizado em regiões
mais periféricas, em detrimento da região central da cidade. Distritos localizados nas
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regiões norte, sul e leste apresentam quantitativos populacionais muito superiores à
população residente no centro expandido do município.
Uma vez descrita a metodologia e realizada a contextualização do panorama
orçamentário da cidade de São Paulo, bem como do seu contingente populacional,
nos tópicos a seguir serão apresentados os estudos realizados acerca da
desigualdade de renda e de educação no município, relacionando essas variáveis com
o gasto orçamentário referente à remuneração bruta anual dos servidores ativos da
administração direta da Prefeitura em 2020.

3. DESIGUALDADE DE RENDA E FUNCIONALISMO MUNICIPAL
No conceito de desigualdade social está imbuída a ideia de acesso
desproporcional aos recursos.
Assim, podemos denominar desigualdade social como sendo
uma condição de acesso desproporcional aos recursos,
materiais ou simbólicos, fruto das divisões sociais.
Por

Amartya

Reexaminada,

Sen (2001),
o

estudioso

em

sua

concorda

obra
com

Desigualdade
a

assertiva

supracitada, porém vai mais além, desenvolvendo uma
abordagem que complementa a idéia de acesso desproporcional
aos recursos. Para o autor, são dois os mecanismos principais
que explicam a gênese das desigualdades sociais: capacidades
e funcionamentos. Em sua leitura compreendemos que
capacidades são possibilidades de escolha, isto é, poderes para
fazer ou deixar de fazer algo. Está relacionado com
acessibilidade aos recursos, porém para a utilização destes
recursos e, fundamentalmente, para a conversão desses
recursos em bem estar, as habilidades e talentos individuais são
muito importantes. Já os funcionamentos estão relacionados
com os estados e ações que uma pessoa consegue realizar
vivendo de algum modo. (SANTOS, 2010).

O acesso desproporcional aos recursos é o que caracteriza a desigualdade de
renda, tratando-se de uma distribuição desigual de riqueza dentro de um determinado
espaço geográfico. Nesse sentido, pode-se entender por riqueza um conjunto da
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renda de uma pessoa ou da sua família, composta por salários, aposentadorias,
pensões, renda de ativos financeiros e posses, como bens e imóveis.
As análises sobre desigualdade de renda são especialmente relevantes no
território paulistano tendo em vista a enorme heterogeneidade presente nesse
espaço3. A análise do gasto mostrará em que medida essa heterogeneidade está
sendo considerada na alocação de recursos humanos e financeiros do poder
executivo municipal. Essa heterogeneidade também é tratada como desigualdade
social. A aferição dessa desigualdade é uma das dimensões de análise relevantes
para a discussão de alocação de recursos.
De que forma a alocação dos recursos públicos atua em um cenário onde seis
brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres
do país? Em que os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos demais 95%4?
Entender essa realidade é de fundamental importância. Ainda que tais dados se
refiram ao cenário nacional, a cidade de São Paulo também reflete essa desigualdade
percebida em âmbito nacional.
Além da busca pela igualdade de oportunidade entre os indivíduos, de bemestar e da felicidade, estudar a desigualdade é importante para entender os possíveis
impactos que esta pode ter na vida das pessoas. Trata-se de uma questão de
responsabilidade social, dever do Estado brasileiro.
Mas a igualdade não é a única responsabilidade social com a
qual temos de nos preocupar; existem também as exigências de
eficiência. Uma tentativa de realizar a igualdade de capacidades
descuidando de fazer considerações agregativas pode resultar
em severas diminuições das capacidades que as pessoas
podem ter no todo. As exigências de igualdade de capacidades
devem ser vistas no contexto das exigências de eficiência em
disputa e, em geral, de considerações agregativas. (SEN, 2001)

3

Rede
Nossa
São
Paulo,
Mapa
da
Desigualdade
2020.
Disponível
em
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Mapa-da-Desigualdade-2020-MAPASsite-1.pdf. Acesso em: 03 de dez. 2021.
4 OXFAM BRASIL. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. Disponível em:
https://www.oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/a-distancia-que-nos-une/. Acesso
em: 03 de dez. 2021.
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De acordo com a Rede Nossa São Paulo, há distinções socioespaciais ao se
analisar diversos indicadores na cidade de São Paulo por meio de seus 96 distritos: a
população por distrito chega a 46 vezes entre o que possui maior e menor população;
a idade média ao morrer possui amplitude de 22 anos entre o distrito com maior e com
menor média de idade ao morrer; e com relação à renda média familiar mensal, a
distinção entre o distrito com a maior e a menor chega a mais de 3 vezes.
O mapa a seguir foi elaborado utilizando os dados produzidos pela Rede Nossa
São Paulo, no estudo que elaborou o Mapa de Desigualdades de 2020. O mapa ilustra
as informações sobre a renda média familiar mensal distribuída nos distritos da
cidade.
Mapa 3 – Renda média familiar mensal 2020

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da Rede Nossa São Paulo produzidos para o
Mapa de Desigualdades de 2020.

O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos com maior e
os cinco com menor renda média familiar mensal.
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Quadro 2 – Os 5 distritos com maior e os 5 com menor renda média familiar mensal

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior renda média
Distrito
Renda média (R$)
Alto de Pinheiros
9.591,93
Perdizes
9.348,58
Jardim Paulista
9.327,12
Moema
9.248,43
Santo Amaro
9.159,73

5 distritos com menor renda média
Distrito
Renda média (R$)
São Rafael
2.771,43
Cidade Tiradentes
2.761,13
Parelheiros
2.644,09
Perus
2.642,91
Lajeado
2.628,63

Fonte: elaboração própria, com base nos dados com base nos dados da Rede Nossa São Paulo
produzidos para o Mapa de Desigualdades de 2020.

O mapa 3 supracitado, contendo as informações sobre renda familiar média
nos distritos municipais em 2020, aponta que as regiões centro-oeste e as
proximidades da zona sul com a região central de São Paulo concentram as famílias
com as maiores médias de renda mensal. Em contraste, os distritos que contam com
menor renda média familiar mensal estão concentrados em localidades mais
afastadas do centro.
Ao comparar os mapas 2 e 3, contendo a população e a renda média familiar
mensal distribuída nos distritos, respectivamente, pode-se notar que os distritos com
maior renda média familiar mensal, em geral, são os que apresentam menor
população. A maior parte da população da cidade está distribuída em bairros mais
periféricos, que contam com menor renda média familiar mensal.
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Gráfico 1 – Renda média familiar mensal x População em 2021
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12000

450000

350000
8000

300000
250000

6000
200000
4000

150000

População em 2021

Renda média familiar mensal

400000
10000

100000
2000
50000

JAGUARA

BELEM

BOM RETIRO

PINHEIROS

VILA GUILHERME

BELA VISTA

AGUA RASA

ANHANGUERA

MOEMA

VILA FORMOSA

ITAIM BIBI

CAMPO GRANDE

PERDIZES

IPIRANGA

RIO PEQUENO

CIDADE LIDER

FREGUESIA DO O

IGUATEMI

SAO RAFAEL

LAJEADO

TREMEMBE

CIDADE TIRADENTES

GRAJAU

0

SAPOPEMBA

0

Distrito

Fonte: elaboração própria, com base nos dados produzidos pela Rede Nossa São Paulo e pela
Fundação Seade.

Essa evidência é confirmada quando se calcula a correlação entre essas duas
variáveis, renda média familiar mensal e população. A correlação entre as variáveis é
de -0,4351, isto é, as variáveis apresentam uma relação fraca e negativa entre si.
Em diálogo com as informações apresentadas sobre desigualdade de renda e
a população dos distritos, foi elaborado o mapa a seguir contendo a remuneração
bruta anual dos servidores da PMSP em 2020, distribuída nas localidades em que os
servidores estão alocados, isto é, o local em que trabalham. O somatório da
remuneração bruta anual de todos os servidores foi distribuído nos distritos e,
posteriormente, o valor de remuneração bruta anual de cada distrito foi dividido pela
população dos respectivos distritos, gerando a informação de remuneração bruta
anual dos servidores per capita.
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Mapa 4 – Remuneração bruta dos servidores per capita

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da folha de pagamento da PMSP em 2020 e
da população do munícipio de São Paulo projetada pela Fundação Seade em 2021.

O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos com maior e
os cinco distritos com menor somatório de remuneração bruta anual dos servidores
da PMSP per capita.
Quadro 3 – Os 5 distritos com maior e os 5 com menor remuneração brutal anual dos
servidores da PMSP em 2020 per capita

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior remuneração per
capita
Distrito
Remuneração (R$)
Sé
30.162,83
República
6.044,72
Consolação
2.977,49
Bom Retiro
2.385,27
São Miguel
1.984,14

5 distritos com menor remuneração per
capita
Distrito
Remuneração (R$)
Morumbi
157,81
Perdizes
152,08
Jardim Paulista
138,09
Marsilac
37,23
Alto de Pinheiros
4,89

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da folha de pagamento da PMSP em 2020 e da
população do munícipio de São Paulo projetada pela Fundação Seade em 2021.
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Quando comparados os mapas 3 e 4, pode-se concluir que a remuneração
bruta anual dos servidores está muito mais pulverizada pela cidade, principalmente
nas regiões norte, sul e leste, do que quando comparada com a renda média familiar
mensal. Deve-se ter em mente que o distrito da Sé abriga a grande maioria das sedes
das Secretarias Municipais, o que acaba evidenciando que é um distrito outlier na
análise, isto é, apresenta padrões e dinâmicas próprias que não podem ser estendidas
às outras localidades.
A disparidade entre renda média familiar mensal e a remuneração bruta anual
dos servidores da Prefeitura é considerável, apresentando uma correlação negativa
de -0,3536. Ou seja, a remuneração bruta anual dos servidores não pode ser
considerada uma variável que agrava as desigualdades de renda no município. Pelo
contrário, os mapas mostram que o orçamento, pelo menos no que se refere à massa
salarial dos servidores ativos, está sendo distribuído, em boa parte dos casos, com
uma boa capilaridade até as regiões mais afastadas do centro.
Quanto ao número de servidores, com base nos dados elaborados, a estimativa
de servidores da PMSP em 2020 é de 113.250, considerando apenas os servidores
ativos da administração direta e identificados pelos Registros Funcionais únicos. Para
a contabilidade da estimativa desse total de servidores, foram desconsideradas
informações sobre servidores com duplo vínculo com a Prefeitura, isto é, aqueles que
trabalham em mais de uma localidade, como por exemplo professores que trabalham
em duas unidades escolares. São 8.206 casos desse tipo, que foram contabilizados
como apenas um servidor, entretanto, os valores salariais foram considerados em sua
totalidade.
Com o intuito de gerar informações sobre a quantidade de servidores per
capita, considerando a população dos distritos, os servidores foram distribuídos nos
distritos de acordo com o seu local de trabalho e esse número foi dividido pelo número
de habitantes dos respectivos distritos. Para facilitar a compreensão da ordem de
grandeza, o resultado da divisão foi multiplicado por 10 mil, gerando a taxa de
servidores a cada 10 mil habitantes, conforme ilustra o mapa a seguir.
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Mapa 5 – Quantidade de servidores per capita (a cada 10 mil habitantes)

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da folha de pagamento da PMSP em 2020 e da
população do munícipio de São Paulo projetada pela Fundação Seade em 2021.

É importante relembrar que o distrito da Sé contém a grande maioria das sedes
das Secretarias e seus escritórios administrativos. Por essa razão, esse distrito acaba
se tornando um ponto fora da curva quando comparado com os demais distritos, com
mais de 2,5 mil servidores ativos. Outros dois distritos que contam com muitos
servidores ativos são República e Consolação, por abrigarem muitos escritórios e um
grande contingente da Guarda Civil Metropolitana. O quadro a seguir contém a
comparação entre os cinco distritos com maior e os cinco distritos com menor
quantidade de servidores per capita.

19

Quadro 4 – Os 5 distritos com maior e os 5 com menor quantidade de servidores per
capita

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior número de
servidores per capita
Distrito
Quantidade
Sé
2.581
República
582
Consolação
383
Bom Retiro
322
São Miguel
197

5 distritos com menor número de
servidores per capita
Distrito
Quantidade
Morumbi
19
Jardim Paulista
14
Perdizes
13
Marsilac
4
Alto de Pinheiros
0

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da folha de pagamento da PMSP em 2020 e da
população do munícipio de São Paulo projetada pela Fundação Seade em 2021.

Em adição, foi calculado o valor do salário médio dos servidores, dividindo-se
a remuneração bruta anual no valor de R$ 11.326.763.412,75 pelo número estimado
de servidores, 113.250. Como o valor dos salários estão anualizados, foi dividido o
valor encontrado por 13, referente aos 12 meses do ano e para incluir o 13º salário
dos servidores, tendo sido obtido o valor médio salarial mensal de R$ 7.693,51. O
gráfico a seguir ilustra o valor médio salarial mensal por distrito.
Gráfico 2 – Valor médio salarial mensal por distrito
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0,00

Fonte: elaboração própria, com base nos dados.
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O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos com os maiores
e os cinco distritos com os menores valores médios salariais mensais.
Quadro 5 – Os 5 distritos com maiores e os 5 com menores valores médios salariais
mensais

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maiores valores médios
salariais mensais
Distrito
Quantidade
Tatuapé
10.442,49
Campo Belo
9.040,75
Sé
8.990,17
Perdizes
8.831,44
Vila Mariana
8.775,04

5 distritos com menores valores
médios salariais mensais
Distrito
Quantidade
Pari
6.290,22
Liberdade
6.064,24
Consolação
5.986,74
Bom Retiro
5.699,59
Barra Funda
4.507,24

Fonte: elaboração própria, com base nos dados.

A tabela seguir, contendo os dados da regressão linear múltipla realizada com
o intuito de tentar estabelecer a relação entre as variáveis selecionadas. Como
variável dependente (Y) foi utilizado o valor do salário mensal médio dos servidores
da PMSP por distrito. Como variáveis independentes, foram incluídas a renda média
familiar mensal (X1) e a taxa de servidores per capita a cada 10 mil habitantes (X2).
Tabela 1 – Regressão linear múltipla com base nas variáveis salário médio (Y), renda
familiar mensal (X1) e taxa de servidores per capita (X2)
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,149061949
0,022219464
0,001191926
9914,985197
96

ANOVA
gl

SQ
MQ
F
F de significação
2 207758733,5 103879366,8 1,056684053
0,351742238
93 9142544626 98306931,46
95 9350303359

Regressão
Resíduo
Total
Coeficientes
Interseção
RENDA MEDIA FAMILIAR MENSAL
TAXA SERVIDORES PER CAPITA PMSP (10 mil habitantes)

Erro padrão
Stat t
valor-P 95% inferiores 95% superiores
99718,58695 2780,281324 35,86636578 2,95308E-56
94197,49926 105239,6747
-0,251647305 0,535222287 -0,470173443 0,639331833 -1,314492695 0,811198084
5,206015674 3,854199534 1,350738494 0,180056661 -2,447660753
12,8596921

Fonte: elaboração própria, com base nos dados.

Inferior 95,0% Superior 95,0%
94197,49926 105239,6747
-1,314492695 0,811198084
-2,447660753 12,8596921
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A Análise da Variância (ANOVA) é um método para testar a igualdade de três
ou mais médias populacionais, baseado na análise das variâncias amostrais. Já o F
de significação, visualizado na ANOVA, que determina a significância do modelo
proposto, pode-se observar sua significância de 35,17% é muito superior ao valor α
(alfa 5%), o que indica matematicamente que a significância global do modelo com
base nessas variáveis escolhidas é muito limitada.
Já o valor-P é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais
extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula. O valor-P é
utilizado para determinar se as hipóteses estão corretas ou não. Ele determina se as
variáveis independentes escolhidas, no caso renda média familiar mensal (X1) e taxa
de servidores per capita PMSP a cada 10 mil habitantes (X2), podem explicar/impactar
o fenômeno da variável dependente Y (Salário Médio). Como ambos os valores-P
obtidos também são muito superiores ao valor α (alfa 5%), pode-se afirmar que essas
variáveis são pouco significantes para explicar o salário médio dos servidores da
Prefeitura.

4. EDUCAÇÃO E FUNCIONALISMO MUNICIPAL
A Emenda Constitucional (EC) n.º 108/2020, tornou permanente o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).
Trata-se de uma mudança significativa, que torna permanente
as transferências redistributivas dos recursos da educação
básica. Com isso, a distribuição da maior parte dos recursos
arrecadados para a educação será sempre distribuída conforme
o número de matrículas em cada nível de ensino, independente
do montante de tributos apurados por cada ente federativo.
(CASTIONE; CERQUEIRA; CARDOSO, 2021)

Pode-se vislumbrar que a temática do investimento em Educação é atual e
fundamental, principalmente considerando a implementação do Novo Fundeb,
passando agora a integrar de forma perene no ordenamento jurídico nacional, e tendo
vista a necessidade de garantir que o gasto em educação seja equânime.
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A Educação pública no Brasil durante muitas décadas esteve focada na
universalização do ensino tendo em vista a necessidade de expandir as escolas
públicas para que passassem a atender toda a população em idade escolar
(OLIVEIRA, 2007). Conforme essa expansão foi sendo bem-sucedida, abriu-se
espaço para uma discussão acerca da qualidade da educação pública sendo ofertada.
Definir qualidade da educação é um tema complexo e que suscita intensos debates
dentro e fora do campo da pedagogia. (ARAUJO, OLIVEIRA, 2005)
Apesar da limitação apontada por alguns autores acerca de análises focadas
apenas em indicadores de desempenho de aprendizagem, esses indicadores são
relevantes, ainda que não sejam suficientes para aferir a qualidade da educação
(CAMPOS, 2000) ofertada. É nesse contexto que foi criado, em 2007 o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no
Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). Esse sistema de avaliação é composto pela Prova Brasil que ocorre
bienalmente. O índice varia de 0 a 10, e a partir de 6 já pode ser considerado um
sistema de educação comparável ao dos países desenvolvidos.
Conforme poderá ser percebido nos mapas 6 e 7 abaixo, o Ideb das escolas
municipais de São Paulo não é baixo, sendo que apresenta variações conforme a
região e, ainda, possui grande variação entre duas referências estabelecidas: Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e Anos Finais do Ensino Fundamental. As médias são
mais elevadas para os Anos Iniciais do que para os Anos Finais. Os Anos Iniciais são
do 1º ao 5 º ano e os Anos Finais são do 6º ao 9º ano. O Ideb é uma medida avaliativa
que contempla o Ensino Fundamental, sendo que não se aplica ao Ensino Infantil.
Embora toda a análise aqui elaborada esteja baseada nos dados do Ideb 2019,
não se pode deixar passar despercebido que a Secretaria Municipal de Educação
(SME) de São Paulo está buscando aprimorar seus índices de medição da qualidade
da Educação. A SME, considerando as limitações já comentadas sobre indicadores
de avaliação da aprendizagem, a fim de contemplar de forma mais assertiva as
especificidades da rede municipal de São Paulo desenvolveu um índice paulistano: o
Idep.
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (Idep) é uma ferramenta
para avaliar o desempenho de escolas de Ensino Fundamental e estudantes da Rede
Municipal de Ensino (RME). Ele é calculado pela SME a partir dos resultados das
avaliações da Provinha e Prova São Paulo e dos resultados das taxas de aprovação.
Ou seja, de forma similar ao Ideb, ele é formado por nota (diferente do Ideb que usa
a Prova Brasil, o Idep considera a Prova São Paulo) e por fluxo escolar.
No entanto, o grande diferencial do Idep é levar em consideração, para a
definição da meta das escolas, o Índice de Complexidade de Gestão (ICG) e o Índice
de Nível Socioeconômico (Inse). Dessa forma, as escolas que possuem mais alunos,
turmas e turnos, ou seja, que tem maior complexidade de gestão e aquelas que estão
inseridas em áreas que possuem menor índice de nível socioeconômico têm suas
metas de Idep ponderadas por esses fatores. Isso torna o Idep um índice de
aprendizagem mais completo e que dialoga melhor com as desigualdades
socioespaciais encontradas na cidade de São Paulo.
A Educação Infantil não é contemplada em nenhum dos índices de
aprendizagem mencionados acima. Isso porque na idade de 0 a 5 anos é muito difícil
de capturar a aprendizagem dos alunos por meio de avaliações no formato daquelas
usadas no Ideb e no Idep.
As discussões no campo da Educação Infantil são inúmeras (DOURADO, 2009)
e a avaliação da qualidade do ensino nessa faixa etária permanece campo de
disputas. A SME elaborou o documento “Os Indicadores de Qualidade da Educação
Infantil” (SME, 2015) a fim de nortear a avaliação da qualidade da Educação Infantil e
as métricas possíveis são bastante focadas no projeto pedagógico das unidades
educacionais e na infraestrutura dessas unidades, fator que a literatura aponta ser
bastante determinante para o aprendizado nessa faixa etária.
A opção pela utilização do Ideb nas avaliações aqui realizadas, ao invés do
Idep, se deu em função de o Ideb ser um índice mais consolidado, produzido há mais
tempo pelo INEP e, dessa forma, contar com uma série histórica relevante. O índice
também tem abrangência nacional, isto é, possibilita extrapolar a comparação de
resultados com outros municípios brasileiros. O índice Ideb utilizado considera apenas
o universo da rede municipal própria da Prefeitura.
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A necessidade de instrumentos de avaliação de desempenho na Educação
vem sendo reforçada no Brasil desde os anos 1990.
No Brasil, mais intensamente a partir da década de 1990, os
instrumentos de gestão por resultados têm sido adotados na
administração pública. As avaliações foram os primeiros
instrumentos a serem disseminados na educação. E, assim
como na experiência internacional, foram adotados mecanismos
de incentivo, premiação e sanção. (ABRUCIO, 2017)

O Novo FUNDEB contempla a destinação de recursos condicionada ao
desempenho das redes de ensino, reforçando a ideia da importância da mensuração
do desempenho escolar dos alunos para a destinação de recursos adicionais,
premiando a gestão por resultados.
Apesar da forte resistência inicial sobre a destinação de recursos
condicionada ao desempenho das redes de ensino, 2,5% da
complementação foram vinculados à melhoria de gestão,
evolução de indicadores de atendimento e melhoria da
aprendizagem. Ressalta-se que, apesar da existência de
iniciativas semelhantes em âmbito estadual, não havia políticas
de financiamento condicionadas dessa forma em nível federal.
(CASTIONE, CERQUEIRA; CARDOSO, 2021)

O mapa a seguir contém a ilustração do índice do Ideb de 2019 por distrito,
referentes aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. É importante ressaltar que o
índice Ideb 2021 não foi produzido em função da pandemia do COVID-19. Dessa
forma, os dados mais recentes disponíveis são os de 2019.
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Mapa 6 – Índice Ideb 2019 Anos Iniciais

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), 2019.

O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos com maior
índice Ideb 2019 Anos Iniciais e os cinco com os menores índices.
Quadro 6 – Os 5 distritos com maior e os 5 com menor índice Ideb 2019 Anos Iniciais

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior índice Ideb
Distrito
Ideb Anos Iniciais
Moema
6,90
Vila Mariana
6,80
Pinheiros
6,70
Tucuruvi
6,57
Itaim Bibi
6,55

5 distritos com menor índice Ideb
Distrito
Ideb Anos Iniciais
Limão
5,60
Rio Pequeno
5,47
Jaguaré
5,40
Morumbi
5,40
Penha
5,10

Fonte: elaboração própria, com base nos dados produzidos pelo INEP.

É importante ressaltar que onze distritos paulistanos, Alto de Pinheiros, Barra
Funda, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Jardim Paulista, Lapa, Marsilac,
República e Santa Cecília não tiveram os índices do Ideb Anos Iniciais divulgadas em
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2019, e, por isso, constam zeradas no levantamento realizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Vale a pena lembrar que o índice Ideb
utilizado cobre apenas a rede própria municipal.
Passando para a análise dos índices do Ideb nos Anos Finais do Ensino
Fundamental, foi elaborado o mapa a seguir para ilustrar os índices do Ideb por
distrito.
Mapa 7 – Índices Ideb 2019 Anos Finais

Fonte: elaboração própria, com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), 2019.

O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos com maior
índice Ideb 2019 Anos Finais e os cinco com os menores índices.
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Quadro 7 – Os 5 distritos com maior e os 5 com menor índice Ideb 2019 Anos Finais

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior índice Ideb
Distrito
Ideb Anos Finais
Vila Guilherme
5,87
Moema
5,70
Carrão
5,55
Vila Leopoldina
5,50
Campo Grande
5,46

5 distritos com menor índice Ideb
Distrito
Ideb Anos Finais
Pari
4,30
Campo Belo
4,23
Vila Sônia
4,00
Jaguaré
3,90
Rio Pequeno
3,86

Fonte: elaboração própria, com base nos dados produzidos pelo INEP.

Da mesma forma que o Ideb Anos Iniciais, o indicador Ideb Anos Finais
apresenta a mesma limitação de apresentação dos dados, com a adição de três
distritos que não tiveram índices do Ideb. Isto é, os distritos de Alto de Pinheiros, Barra
Funda, Bela Vista, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Jardim Paulista, Lapa,
Marsilac, Morumbi, Penha, República, Santa Cecília não tiveram os índices do Ideb
Anos Finais divulgadas em 2019, e, por isso, constam como zeradas no levantamento
realizado pelo INEP.
Em diálogo com os dados do Ideb 2019 para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Anos Finais do Ensino Fundamental apresentados, foi elaborado o
mapa a seguir para ilustrar como está distribuída a remuneração bruta anual dos
servidores da SME nos distritos.
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Mapa 8 – Remuneração bruta dos servidores SME

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da folha de pagamento da PMSP em 2020.

O quadro a seguir contém a comparação entre os cinco distritos com maior
remuneração bruta anual dos servidores da SME e os cinco com menor.
Quadro 8 – Os 5 distritos com maior e os 5 com menor remuneração bruta anual dos
servidores da SME

#
1
2
3
4
5

5 distritos com maior remuneração
Distrito
Remuneração (R$)
Cidade Tiradentes
289.250.469,25
Capão Redondo
253.865.950,15
Sapopemba
252.957.295,60
Jaraguá
240.429.336,29
Jardim São Luís
206.714.030,17

5 distritos com menor remuneração
Distrito
Remuneração (R$)
Pari
9.153.910,37
Morumbi
8.113.179,77
República
4996731,04
Jardim Paulista
4.140.783,98
Santa Cecília
2.576.087,95

Fonte: elaboração própria, com base nos dados.

Além desses distritos que contam com baixa remuneração bruta anual dos
servidores da SME, deve-se mencionar os casos de Alto de Pinheiros, Barra Funda e
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Marsilac em que os valores estão zerados, isto é, não há servidores da administração
direta da educação trabalhando nesses distritos.
Vale a pena mencionar também que não contar com grande remuneração bruta
anual dos servidores da Educação não significa que os serviços educacionais não
estão chegando em determinado distrito. Essa situação pode ser entendida como a
SME tendo poucos ou nenhum equipamento próprio nesses distritos. Entretanto,
como a SME possui uma extensa rede de parcerias com Organizações da Sociedade
Civil (OSCs) para implementação das políticas públicas de educação, seria necessário
verificar a disponibilidade de serviços terceirizados nessas localidades.
A disparidade entre os distritos que contam com maior remuneração bruta
anual dos servidores da SME e os de menores remuneração chama a atenção, por
ser mais de 100 vezes maior no caso comparativo entre Cidade Tiradentes e Santa
Cecília.
Outro fato que chama a atenção, é a distribuição de recursos orçamentários de
pessoal próprio da Educação em distritos mais afastados do centro, em distritos com
grande contingente populacional como Cidade Tiradentes, Sapopemba e Capão
Redondo, que contam com altas remunerações de servidores da SME.
É importante salientar outro fenômeno interessante, que são os casos de
distritos que contam com baixo orçamento de remuneração bruta anual dos servidores
da SME, mas apresentam ótimos índices Ideb. São os casos de Itaim Bibi e Perdizes,
que estão entre as menores remunerações com R$ 15.358.960,62 e R$
10.271.691,14, mas apresentam índices do Ideb Anos Iniciais de 6,55 e 6,5,
respectivamente.
Em sentido contrário, dois distritos são relevantes por apresentarem altos
investimentos em pessoal próprio da PMSP e apresentarem bons índices do Ideb
Anos Iniciais. Trata-se de Capão Redondo e Sapopemba, que tiveram remuneração
bruta anual dos servidores da Educação e R$ 253.865.950,15 e R$ 252.957.295,60,
e apresentaram índice Ideb Anos Iniciais de 6,09 e 6,18 respectivamente.
A tabela a seguir contém as informações da regressão linear múltipla realizada
para analisar a relação entre as variáveis selecionadas. Como variável dependente
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(Y) foi utilizado o valor do salário mensal médio dos servidores da PMSP por distrito.
Como variáveis independentes, foram incluídas a população dos distritos (X1), renda
média familiar mensal (X2), e os índices do Ideb Anos Iniciais (X3) e Finais (X4).
Tabela 2 – Regressão linear múltipla com base nas variáveis salário médio dos
servidores da PMSP por distrito (Y), população do distrito (X1), renda média familiar mensal (X2),
Ideb Anos Iniciais (X3) e Ideb Anos Finais (X4)
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,328616215
0,107988617
0,068779325
9573,645735
96

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ
MQ
F
F de significação
4 1009726328 252431581,9 2,754158839
0,032635955
91 8340577032 91654692,66
95 9350303359

Coeficientes Erro padrão
Stat t
valor-P
95% inferiores 95% superiores
Interseção
91891,46825 4740,311952 19,38510992 4,55893E-34
82475,42088
101307,5156
POPULACAO EM 2021
-0,005846778 0,014843222 -0,39390222 0,694574724
-0,035331015
0,023637459
RENDA MEDIA FAMILIAR MENSAL
0,09542384 0,582226021 0,16389484 0,870177398
-1,061096626
1,251944306
IDEB 2019 - ANOS INICIAIS
-371,5693868 1090,381372 -0,340770116 0,734062129
-2537,478034
1794,339261
IDEB 2019 - ANOS FINAIS
2278,595433 1212,597811 1,87910238 0,063431127
-130,0811561
4687,272023

Inferior 95,0% Superior 95,0%
82475,42088
101307,5156
-0,035331015
0,023637459
-1,061096626
1,251944306
-2537,478034
1794,339261
-130,0811561
4687,272023

Fonte: elaboração própria, com base nos dados.

Ao analisar a ANOVA, pode-se observar que o a significância de F de 3,26% é
inferior ao valor α (alfa 5%), o que indica matematicamente que a significância global
do modelo com base nessas variáveis escolhidas é importante, tem significância.
Entretanto, com relação ao valor-P, que determina se as variáveis
independentes escolhidas, no caso população do distrito (X1), renda média familiar
mensal (X2) e os índices Ideb Anos Iniciais (X3) e Anos Finais (X4), podem
explicar/impactar o fenômeno da variável dependente Y (Salário Médio dos Servidores
da SME), três das quatro variáveis são muito superiores ao valor α (alfa 5%). Podese afirmar que matematicamente essas variáveis são pouco significantes para explicar
o salário médio dos servidores da SME.
Uma relação interessante que pode ser notada no exercício realizado é a
relação entre salário médio dos servidores e o índice Ideb Anos Finais. De acordo com
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os dados, a variável salário médio matematicamente pode ter impacto no índice Ideb,
entretanto, por si só não explica o fenômeno. Seria necessário incluir outras variáveis
para tentar elaborar um modelo que seja aderente.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Ao analisar as variáveis renda média familiar mensal e os índices do Ideb, tanto
para os Anos Iniciais quanto para os Anos Finais em 2019, em comparação com a
remuneração bruta anual dos servidores da PMSP, pode-se afirmar que a
remuneração bruta anual dos servidores não explica, por si só, nem o fenômeno da
desigualdade de renda, nem da desigualdade educacional, representada pelos
índices do Ideb Anos Iniciais e Finais.
Há a necessidade de construção de um modelo mais complexo, bem como a
realização de outras análises e a inclusão de outras variáveis para tentar entender
quais são os fatores que afetam diretamente a desigualdade econômica no município,
bem como a qualidade dos serviços de educação ofertados.
Conforme mostraram a análise dos mapas, as correlações e regressões
lineares múltiplas realizadas, a dinâmica da desigualdade de renda e os índices no
Ideb tem correlação negativa ou positiva fraca, respectivamente, quando cruzadas
com a remuneração bruta anual dos servidores da PMSP.
Outro fenômeno interessante é a comparação entre as informações de
desigualdade de renda com os investimentos em educação, representados pelos
salários dos servidores da SME. O investimento em educação está relativamente bem
distribuído nos distritos com menor renda média familiar mensal, conforme a
correlação moderada negativa de -0,5624.
Ao analisar os dados sobre remuneração bruta anual dos servidores, seja na
totalidade dos servidores da PMSP, seja na totalidade dos servidores da SME, não se
pode explicar os fenômenos de desigualdade de renda e desigualdade nos índices do
Ideb apenas utilizando como base este critério.
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No caso da educação, até pode ser que os salários dos servidores da Educação
possam compor um modelo de regressão linear múltipla que conte com outras
variáveis e seja um modelo aderente para explicar a desigualdade entre os índices do
Ideb.
Já no caso da desigualdade de renda, como pode-se ver pelo cálculo da
correlação, cujo resultado foi de correlação negativa fraca, considerando também a
visualização dos dois mapas elaborados, um para a renda média familiar mensal e
outro para a remuneração bruta anual dos servidores per capita nos distritos, entendese justamente que a renda média familiar mensal está concentrada nas regiões centro
oeste e início da região sul, ao passo que os maiores gastos orçamentários com os
servidores da Prefeitura per capita estão no centro, na região norte e na região leste.
Por fim, a comparação entre variados casos no tema da Educação indica a
necessidade de aprofundamento dos estudos, uma vez que foi considerada apenas a
regionalização da remuneração bruta anual dos servidores ativos da PMSP e da SME.
Foram considerados os valores absolutos da folha de pagamento, os quais não foram
ponderados pelo número de profissionais e nem pelo número de alunos atendidos.
Outros aspectos importantes como os gastos contratuais da Educação, suas
parcerias com OSCs, escolas mantidas pelo Estado de São Paulo, a rede particular
de ensino, entre outros fatores devem ser considerados para se ter um panorama mais
próximo da realidade, produzindo uma foto mais nítida de o quanto se investe em
Educação no município em sua totalidade, quiçá calculando o dado do gasto per capita
dos estudantes de toda a rede municipal, direta e indireta.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia central do artigo foi analisar as desigualdades entre os distritos do
município de São Paulo, por meio da comparação dos dados de remuneração bruta
anual per capita dos servidores ativos da PMSP, seja em sua totalidade ou apenas
considerando os servidores da SME, com dados sobre desigualdade de renda
produzidos pela Rede Nossa São Paulo e com os dados dos índices do Ideb
produzidos pelo INEP.
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Diagnosticar e combater a desigualdade é fundamental para o desenvolvimento
e fortalecimento da democracia no Brasil. Trata-se de uma questão não só de
responsabilidade social, mas também atende às exigências de eficiência e do
desenvolvimento do ser humano como um todo.
O orçamento municipal deve ser utilizado como um importante instrumento para
a redução da desigualdade, uma vez que permite a alocação dos recursos escassos
do Estado em temas prioritários para a sociedade.
A regionalização do orçamento possibilita o entendimento da alocação de
recursos não somente no tempo, de forma anualizada como se tornou padrão, mas
também no espaço, no território. É importante entender as dinâmicas nos territórios
na capital paulista para melhorar a gestão e a aplicação dos recursos estatais, sejam
monetários, recursos humanos, oferta de serviços ou redes de proteção social.
A Educação é outra importante ferramenta de redução de desigualdades
sociais por meio da melhoria da formação dos alunos, de sua capacitação para o
mercado de trabalho, possibilitando melhoria nas condições de competição por
oportunidades, em condições mais igualitárias. Aparentemente, o município de São
Paulo tem empregado bem o orçamento da folha de pagamento dos servidores ativos
em regiões mais desfavorecidas do município.
Ao conhecer melhor os territórios da cidade de São Paulo, as populações que
habitam as localidades e suas demandas ou necessidades prementes, a gestão
municipal reforça os seus instrumentos de produção de políticas públicas. Esse maior
conhecimento sobre os territórios possibilita também maior transparência sobre como
os recursos públicos estão sendo empregados, por meio da publicação dos dados
abertos para a população, além de possibilitar maior accountability, isto é, a prestação
de contas à sociedade.
Do ponto de vista democrático e dos anseios da população por melhoria da
prestação de serviços públicos e gastos estatais de modo geral, um bom instrumento
para fomentar a participação social é o orçamento participativo. Por meio desta
ferramenta, o orçamento pode ser discutido com a sociedade, para que se levante as
demandas da população e seja feita a priorização dos recursos orçamentários com a
participação da sociedade.

34

Por fim, é importante mencionar a necessidade de estudos complementares,
utilizando outras variáveis para complementar os estudos aqui produzidos. A
regionalização do orçamento da Prefeitura de São Paulo em sua plenitude é uma
ferramenta poderosa para viabilizar diversos outros estudos, como se fosse uma
espécie de plataforma para a geração de conhecimento.
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