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Resumo 
 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar um modelo de avaliação de 

desempenho da gestão pública municipal que leve em consideração aspectos qualitativos e 

quantitativos da gestão e que permita comparar entre si os diversos Municípios existentes 

no Brasil. Para possibilitar a identificação e a análise, o meio utilizado foi a pesquisa 

bibliográfica. O levantamento bibliográfico permitiu concluir que não há modelos 

desenvolvidos que mensurem adequadamente o desempenho da gestão municipal. Além 

disso, o levantamento bibliográfico forneceu informações sobre a origem dos Municípios e 

sua evolução no Brasil, as principais características do sistema municipal brasileiro e a 

função do Município na nossa sociedade, bem como as principais práticas e formas 

utilizadas na avaliação de políticas públicas. Identificaram-se também nesta etapa do 

trabalho os tipos de indicadores possíveis de serem utilizados na avaliação da gestão 

pública e suas características. A seleção de diversos indicadores encontrados na base de 

dados de órgãos governamentais permitiu a construção de dez índices que sustentaram a 

construção de um indicador composto que avaliasse a gestão municipal sob diversos 

aspectos de importância para o cidadão usuário dos serviços públicos. Nem todas as áreas 

do serviço público municipal puderam ser avaliadas em razão da ausência de dados 

desagregados por Município. Os resultados demonstraram as potencialidades e as 

limitações do modelo desenvolvido e confirmaram que o uso do modelo favorece a 

identificação de governos municipais de acordo com o nível de eficácia e de eficiência.  

 

Palavras chave: Avaliação de Desempenho. Gestão Pública Municipal. Indicadores de 

eficácia e eficiência. 



 

 

Abstract 
 

This research aimed at identifying a model of evaluation performance of local 

government administration that considers qualitative and quantitative aspects of 

administration and makes it possible to compare among themselves the various local 

governments that there are in Brazil. Bibliographic research was the method used and that 

allowed identification and analysis. The bibliographic research concluded there are not 

models that provide an ideal measurement of local government administration. 

Furthermore, the bibliographic research offered information about the origin of local 

government and their evolution in Brazil, the main characteristics of the Brazilian local 

government system and the function of local government in society as well as the main 

practices and forms used to evaluate public policies. The possible indicators that could be 

used to evaluate public administration and their characteristics were also indentified in 

this phase of the work. The selection of various indicators found in the data base of 

government departments allowed making ten indexes that supported the creation of a 

composed indicator that could evaluate the local government administration in terms of 

various important aspects for the citizen user of civil service. Not all civil service areas 

could be evaluated because of the absence of disaggregated data by local government. The 

result showed the potentiality and limitations of the developed model and proved that the 

use of the model helps to identify local governments according to the level of efficacy and 

efficiency. 

 

Key words:Evaluation performance. local government administration. Indicators of 

efficacy and efficiency.
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1. O Problema 

 

 

Este primeiro capítulo do trabalho faz uma contextualização da gestão pública 

municipal, bem como levanta a necessidade de se ter instrumentos para a avaliação do 

desempenho das gestões municipais. Em seguida, são apresentados o problema de 

pesquisa, os objetivos final e intermediários, a delimitação do tema e a relevância do 

estudo. 

 

 

 

 



 

 

10 

1.1. Introdução  

No decorrer do século XX, os governos locais tiveram importância crescente na 

vida pública nacional, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, que elevou 

os Municípios à condição de membros da federação brasileira. A demanda também 

crescente por serviços públicos por parte dos cidadãos fez com que a União transferisse aos 

Municípios a execução de muitas políticas públicas para aumentar a agilidade em busca de 

resultados. No entanto, os Municípios estavam despreparados para exercer as novas 

atribuições. Havia, e ainda há, carência de estruturas administrativas, de recursos humanos 

e de modelos que pudessem favorecer a melhoria contínua dos serviços prestados. Esta 

pesquisa procura atender em parte a esta carência, sugerindo um modelo de avaliação de 

desempenho da gestão pública municipal que permita, por um lado, ao gestor público 

avaliar e propor correções para suas ações de governo e, por outro, ao cidadão usuário 

identificar o progresso de seus gestores e compará-lo com as demais gestões de outros 

Municípios. Se bem sucedido, as influências econômicas seriam relativizadas no modelo, 

permitindo a comparação entre pequenas prefeituras e grandes prefeituras. Indicadores 

sociais devem ter participação relevante na avaliação. Por exemplo: a prefeitura de uma 

pequena cidade do interior pode administrar melhor seus recursos que a prefeitura de uma 

grande capital se houver redução maior do gasto per capita na saúde, na educação, etc., ou 

aumento superior na qualidade dos serviços ofertados sem que haja o correspondente 

aumento dos gastos. A busca de um instrumento que possa avaliar corretamente estes 

ganhos será o objetivo principal desta pesquisa. 

Atualmente, é possível encontrar modelos que poderiam ser adotados para avaliar a 

gestão municipal, mas suas diversas limitações impedem que se avalie a gestão no tempo 

adequado e na amplitude necessária. Por tempo adequado este trabalho considera um 
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intervalo de no máximo um quadriênio (4 anos) que deve coincidir com o período dos 

gestores municipais democraticamente eleitos.  Compreende-se por amplitude necessária o 

envolvimento das diversas áreas de responsabilidade da gestão municipal, tais como: 

saúde, educação, infra-estrutura urbana e rural, lazer, cultura etc. Como exemplo de 

modelo sem a amplitude necessária, esta dissertação cita o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), produzido pela Organização das Nações Unidas (ONU), no qual a 

influência das condições econômicas é relevante, pois qualidade de vida está associada à 

riqueza da população (PIB per capita), o que nem sempre é correto, pois a riqueza pode 

estar concentrada em poder de poucos residentes. No modelo a ser desenvolvido, a riqueza 

não será determinante, pois o importante será avaliar o desempenho da administração 

pública sob os diversos aspectos. 

 

1.2. Tema, Problema e Objetivos 

1.2.1. Tema  

Gestão Pública Municipal 

 

1.2.2. Problema de Pesquisa  

Qual o modelo adequado para avaliar o desempenho da gestão pública municipal? 

 

1.2.3. Objetivos  

1.2.3.1. Objetivo final  

Identificar e compreender como avaliar o desempenho da gestão pública municipal.  
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1.2.3.2. Objetivos Intermediários  

a) identificar a existência de indicadores que permitam avaliar a gestão pública 

municipal; 

b) identificar quais indicadores sociais e econômicos permitem avaliar o desempenho 

de uma gestão pública municipal; 

c) verificar se os indicadores disponíveis darão confiabilidade ao modelo 

desenvolvido; 

d) avaliar a possibilidade de aplicação do modelo desenvolvido pelo estudo de forma 

sistêmica e periódica; 

e) avaliar a contribuição que o modelo proporciona para a gestão dos recursos 

públicos. 

 

1.3. Delimitação do Estudo 

O estudo pretende identificar qual modelo é mais adequado para avaliar o 

desempenho da gestão pública dos Municípios brasileiros. O mesmo deverá identificar 

também quais os indicadores qualitativos e quantitativos que sustentarão, de forma 

organizada, o modelo. Não será objeto deste trabalho pesquisar novos dados ou melhorar 

os indicadores que vierem a ser encontrados. Somente farão parte deste estudo os 

indicadores disponíveis em publicações regulares e acessíveis. Também não há intenção 

neste estudo de avaliar o desempenho individual dos gestores, mas sim as ações de toda a 

equipe, incluindo Secretários, Superintendes, Diretores e demais gestores. A pesquisa terá 

como foco as principais áreas que são alvo de gestão local das prefeituras municipais, 
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como saúde, educação, transporte, obras de melhoria urbana, finanças etc. A gestão dos 

Governos Estaduais e Federal não será objeto de avaliação, porém há expectativa de que o 

modelo sirva-lhes como referência. 

1.4. Relevância e Contribuição do Estudo 

A avaliação de desempenho de uma gestão pública tem sido feita sem muitos 

critérios. Na ausência dos mesmos, a população utiliza os indicadores informais para sua 

análise. Mais precisamente, se baseia naquilo que se vê ou se ouve falar sobre a gestão 

pública de seu Município.   

Se o prefeito, principal gestor público do Município, fizer um bom marketing e não 

tiver seu nome envolvido em escândalos, sua gestão poderá ser avaliada como adequada, 

pois haverá publicidade focada em suas ações mais impactantes para a população local e 

serão omitidas suas deficiências. Sem dúvida, a aceitação popular é um dos indicativos de 

boa gestão, mas é imprecisa e pode estar distante da realidade. E ainda, se for preciso 

comparar a gestão de duas prefeituras distintas, como é possível saber qual obteve melhor 

desempenho? É necessário saber qual das duas melhor geriu seus recursos.  

A construção de um modelo de avaliação de desempenho da gestão pública 

municipal permitirá que a população avalie de forma ampla a gestão dos recursos do 

Município dentro de um determinado período, e não o desempenho do gestor. Tal 

avaliação poderá ser feita com base em dados precisos e comparáveis com outras 

prefeituras no mesmo período, ou na mesma prefeitura em gestões de períodos anteriores. 

Desta forma, avaliações realizadas pela população sobre o desempenho da gestão 

municipal com base apenas em propaganda e discursos dos prefeitos teriam pouca 

importância.  
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Outra contribuição que o modelo de avaliação de gestão dos Municípios poderá dar 

consiste na distribuição e na aplicação de recursos oriundos de organismos oficiais e 

organizações do terceiro setor. Como o universo de Municípios brasileiros é significativo, 

com mais de 5.500 distribuídos irregularmente pelo território nacional, muitos deles com 

características similares de população, renda e necessidades sociais, torna-se difícil 

identificar quais são os melhores na gestão dos seus recursos. Neste caso, a utilização do 

modelo proposto poderá servir como referencial nas prioridades de escolha de 

investimentos pelos diversos stockholders, públicos e privados, destinados àqueles 

Municípios melhor avaliados.  
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2. Metodologia 

 

 

 

Este capítulo é constituído pela descrição da metodologia adotada. Serão 

apresentados: a tipologia da pesquisa; o universo definido e as amostras; os sujeitos e 

ambientes envolvidos na pesquisa e o esquema usado para coletar dados; além de 

serem apontadas as limitações do método utilizado. 
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2.1. O Método de Pesquisa 

 

Pretende-se nesta pesquisa utilizar mais de um método no desenvolvimento dos 

trabalhos. Parte-se de uma pesquisa qualitativa, que tem como objetivo melhorar a visão e 

a compreensão do contexto do problema. Em seguida, são utilizados recursos da pesquisa 

quantitativa nos dados coletados a fim de poder ampliar o máximo possível os resultados 

da pesquisa, sem querer com isto generalizar tais resultados. O fechamento da pesquisa é a 

elaboração de um modelo, aplicando-se os conceitos levantados na pesquisa qualitativa e 

dados da pesquisa quantitativa para dar maior consistência e credibilidade aos estudos.  

 

2.2. Tipos de Pesquisa 

2.2.1. Quanto aos fins  

A pesquisa pode ser classificada quanto aos fins como aplicada, metodológica e 

descritiva.  

Esta pesquisa é aplicada porque parte do interesse de desenvolver um modelo de 

avaliação baseado em indicadores locais disponíveis, tais como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice de passageiros transportado (IPK) etc., que 

possam servir para medir a eficiência da gestão pública dos Municípios. 

É uma pesquisa metodológica por ter a intenção de desvendar caminhos, formas e 

maneiras de avaliação do desempenho da gestão pública dos Municípios. 

Por fim, é descritiva por ter como objetivo expor quais são as demandas de uma 

sociedade local que são atendidas pelas administrações municipais.  
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2.2.2. Quanto aos meios  

A proposta deste estudo é realizar pesquisa bibliográfica em busca de materiais 

analíticos e de dados sobre a formação de indicadores disponíveis, bem como sobre as 

demandas dos munícipos, que possam sustentar o modelo.  

 

2.3. Coleta dos Dados 

Os dados serão coletados por meio de pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, 

revistas especializadas, banco de dados públicos, internet, teses e dissertações sobre 

assuntos relacionados. Como resultado espera-se identificar os diversos indicadores de 

desempenho de áreas do serviço público e as demandas importantes dos munícipios. 

 

2.4. Tratamento dos Dados 

Na primeira etapa do estudo, que corresponde à pesquisa bibliográfica, é feita uma 

leitura exploratória do material coletado classificando-o de acordo com os seguintes temas: 

a origem dos governos locais e sua história no Brasil; as principais características do 

sistema municipal brasileiro; um comparativo do modelo municipal brasileiro com outros 

países; a função do Município na nossa sociedade; e as formas e os instrumentos existentes 

de avaliação da gestão pública. É realizada a leitura seletiva do material coletado buscando 

conhecer o posicionamento dos autores sobre os assuntos. São fichados os principais 

pontos de cada material ordenando-os segundo seu conteúdo. Em seguida, são avaliados os 

dados obtidos com vistas aos objetivos propostos do trabalho. 
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O tratamento dos dados numéricos, especificamente dos indicadores selecionados 

que podem auxiliar na construção do modelo de avaliação de gestão pública municipal, é 

feito com base na utilização de procedimentos estatísticos, procurando identificar os 

indicadores que possuam correlação significante com os serviços demandados pelos 

Municípios, identificados na primeira fase deste estudo. Na seqüência, é feita a análise dos 

resultados obtidos, selecionando os indicadores que demonstram contribuir para o objeto 

do estudo. Na continuidade, são realizados testes estatísticos para subsidiar a compreensão 

dos resultados da investigação. 

 

2.5. Limitações do Método 

A limitação da abrangência da pesquisa é a gestão municipal. O estudo visa refletir 

o desempenho dessas instituições, podendo compará-las com seu passado ou com outras 

instituições deste mesmo nível de governo, baseando-se em dados gerais, não permitindo 

comparações a respeito dos desempenhos departamentalizados. Também não é possível a 

expansão dos resultados a outras gestões de governos estaduais e mesmo da União, pois 

devido às limitações de tempo e de recursos financeiros para a obtenção de uma maior 

quantidade de dados, não se podem generalizar as conclusões extraídas do estudo – para 

que isto aconteça há necessidade de maior aprofundamento da pesquisa. 

Outra limitação a ser considerada é quanto à disponibilidade dos dados que 

fundamentam a pesquisa. Caso a divulgação de um índice adotado na composição do 

modelo de avaliação de desempenho tenha sido interrompida, mesmo que 

temporariamente, haverá a necessidade de se revisar o método ou readequá-lo.   
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3. Referencial teórico  

 

 

Há diversos trabalhos que tangem o tema abordado e que apóiam a visão que 

este estudo dá ao assunto. A importância concedida às administrações municipais é 

recente. A forma centralizada de distribuição de recursos caracterizada até os anos 80 e 

corrigida na nossa Constituição de 1988 permitia ao cidadão comum desprezar 

parcialmente o poder dos governos locais. Desde então, pouco se produziu de estudos 

acadêmicos nesta área. Cano (2006) afirma que a avaliação de políticas sociais é 

carente de textos em português, o que configura a pouca importância dada ao tema, 

lacuna que este trabalho pretende ajudar a preencher.  

O referencial teórico, a seguir detalhado, para este projeto fundamenta-se nos 

seguintes temas principais: a) origem dos governos locais e sua história no Brasil; b) 

principais características do sistema municipal brasileiro; c) comparativo do modelo 

municipal brasileiro com outros países; d) a função do Município na nossa sociedade; 

e) a experiência federalista no Brasil, e; f) formas e instrumentos existentes de 

avaliação da gestão pública.  
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3.1. Origem dos governos locais e sua histórica no Brasil  

3.1.1. A origem dos Municípios1 

Como unidade político-administrativa, o Município brasileiro tem origem no 

modelo da República Romana, que foi imposto às regiões conquistadas, como a Península 

Ibérica, de onde, naturalmente, chegou ao Brasil-Colônia. 

Ao se expandir pela força das armas e conquistar o mundo de então, o Império 

Romano para manter controle sobre os vencidos trocava sua sujeição e fiel obediência às 

leis romanas, ou seja, ao Senado, por alguns privilégios, como o direito ao matrimônio, ao 

comércio e à eleição de governantes para suas cidades. Se obtivesse todos estes privilégios, 

o Município era tido como aliado ou confederado, gozando da maior autonomia que o 

Senado concedia, em relação ao direito romano; os que não tinham todos estes privilégios 

também não tinham direito a voto.  

Como em toda a Antigüidade, somente o cidadão livre tinha direito a votar e essa 

lei não era diferente nas regiões colonizadas por Roma, onde os "bárbaros" não votavam 

nem exerciam outros direitos de cidadão. 

A administração de uma Cidade/Município era exercida: a) por um colegiado, 

composto de dois ou quatro magistrados, com plenos poderes, especialmente o de justiça; 

b) pelos edis, ou servidores auxiliares, encarregados do setor administrativo e de polícia; c) 

pelo questor ou exator, encarregado da arrecadação de tributos; d) pelo curador, ou fiscal 

dos negócios públicos; e) pelo defensor da cidade; f) pelos notários e g) pelos escribas, ou 

copistas dos documentos públicos. Todos os servidores eram auxiliares do colegiado. 

                                                 
1 Pesquisa realizada em 23/09/2007 no sítio 
http://www.ibam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=232&sid=13. 
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A legislação local (editus) provinha de um Conselho Municipal, formado de 

cidadãos escolhidos periodicamente (de cinco em cinco anos) e com funções semelhantes 

às do Senado.  

Com Júlio César, este modelo de administração foi estendido, pela Lei Municipal 

Júlia ao vasto território conquistado, incluindo França, Espanha e Portugal, na Península 

Ibérica. Mas, como o poderio romano foi sendo solapado pelos bárbaros, que passaram a 

dominar seus antigos territórios, a lei municipal foi desenvolvendo, ao longo do tempo e de 

acordo com os novos dominadores, características próprias. 

Tais modificações envolveram a substituição do Conselho dos Magistrados pelo 

Colégio dos Homens Livres denominado, pelos germânicos, de Assembléia Pública de 

Vizinhos, exercendo, simultaneamente, funções administrativas, policiais e judiciais. 

Visigodos e árabes introduziram novas modificações nas então chamadas comunas 

(Municípios): pagamento de tributos (chamados monera) pelos Municípios e criação dos 

cargos de alcaide (oficial de justiça), de alvazil (vereador, camarista) e de almotacé 

(inspetor de pesos e medidas, encarregado de taxar mercadorias). 

Foi assim que, inspirado no modelo romano, que exercia funções políticas 

legislativas e administrativas, o Município passou também a receber influências de 

visigodos e árabes, chegando à comuna portuguesa para, então, vir a se implantar em terras 

brasileiras.  

 

3.1.2. As bases dos governos locais no Brasil nos tempos da colônia e do 

império 

A colonização do Brasil começou efetivamente pela organização das capitanias 

hereditárias, sistema que consistiu na divisão do território colonial em doze porções 
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irregulares, todas confrontando com o oceano, e na sua doação a particulares (escolhidos 

entre a melhor gente) que estivessem decididos a morar no Brasil e fossem suficientemente 

ricos para colonizá-lo e defendê-lo (SILVA, J., 1998, p. 71). A primeira concessão se deu 

pela carta de doação expedida por D. João III em favor de Duarte Coelho, a quem coube a 

capitania de Pernambuco, no dia 10 de março de 1534,. 

Das doze capitanias, poucas prosperaram, mas serviram para criar núcleos de 

povoamento dispersos e quase sem contato uns com os outros, contribuindo para a 

formação de centros de interesses econômicos e sociais diferenciados nas várias regiões do 

território da colônia, o que veio a repercutir na estruturação do futuro Estado brasileiro 

(SILVA, J., 1998, p. 71).  

As capitanias eram organizações sem qualquer vínculo umas com as outras. Seus 

titulares – os donatários – dispunham de poderes quase absolutos. 

Em 1549, instituiu-se o sistema de governadores-gerais. Introduziu-se com isso um 

elemento unitário na organização colonial, coexistindo com as capitanias diversificadas. 

Em 1621, a colônia foi dividida em dois Estados: Estado do Brasil, compreendendo todas 

as capitanias que se estendiam desde o Rio Grande do Norte até São Vicente; e o Estado do 

Maranhão, abarcando as capitanias do Ceará até o extremo norte. Sob o impulso de fatores 

e interesses econômicos, sociais e geográficos, esses dois Estados acabaram se 

fragmentando, surgindo novos centros autônomos subordinados a poderes políticos-

administrativos regionais e locais efetivos. As próprias capitanias se subdividiram tangidas 

por novos interesses econômicos que vão se formando na evolução colonial (SILVA, J., 

1998, p. 71). 

No passado, nos primeiros momentos de nosso processo de povoamento, o 

Município foi o centro da vida colonial, desempenhando as funções políticas, 
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administrativas e judiciais, à semelhança do Reino, sob a vigência das Ordenações 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Na Carta Constitucional imperial, por exemplo, as 

Câmaras das cidades e vilas exerceram o “Governo econômico e municipal das mesmas 

cidades e vilas” (LEMOS, 1989, p. 6). 

Baseados no Regimento do Governador-Geral trazido por Tomé de Souza, que 

tinha a função de carta organizatória do regime colonial, cada um desses novos centros 

administrativos constituia sua hierarquia de poder. O capitão-general distribuía os 

representantes da sua autoridade aos órgãos locais de governo geral: os ouvidores, os juízes 

de fora, os capitães-mores das vilas e aldeias, os comandantes de destacamentos dos 

povoados, os chefes de presídios fronteirinhos, os capitães-mores regentes das regiões 

recém-descobertas, os regimentos da tropa de linha das fronteiras, os batalhões de 

milicianos, os terços de ordenanças, as patrulhas volantes dos confins das regiões do ouro.  

Estes centros de autoridade local, subordinados em tese ao governo-geral da 

capitania, acabaram, porém, tornando-se praticamente autônomos, perfeitamente 

independentes do poder central encarnado na alta autoridade do capitão-general. 

Formaram-se, dessa forma, pequenos governos locais, representados pela autoridade todo-

poderosa dos capitães-mores das aldeias, que se tornaram centros de autoridade efetiva, 

monopolizando a autoridade política, a autoridade judiciária e a autoridade militar dos 

poderes constituídos.  

Nas zonas de mineração, por influência econômica, surgem autoridades especiais: 

capitães-mores de minas, junta de arrecadação da fazenda real, intendências do ouro ou dos 

diamantes, guardamoria das minas, casas de fundição, condicionando uma organização 

administrativa peculiar.  
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Nas zonas de exploração agrícola, floresceu uma organização municipal que teve 

profunda influência no sistema de poderes da colônia. O Senado da Câmara ou Câmara 

Municipal constituiu-se no órgão de poder local. Seus membros eram eleitos dentre os 

“homens bons da terra” que, na realidade, representavam os grandes proprietários rurais. O 

mesmo aconteceu nas zonas açucareiras. Nas zonas pastoris e mineradoras, essa 

organização municipal só encontrou condições de prosperar no fim da colônia, com a 

decadência da mineração e maior estabilidade populacional.  

Na dispersão do poder político durante a colônia e na formação dos centros efetivos 

de poder locais, se encontram os fatores reais do poder, que deram a característica básica 

da organização política do Brasil na fase imperial e nos primeiros tempos da fase 

republicana.  

A fase monárquica iniciou-se, de fato, com a chegada de D. João VI ao Brasil em 

1808. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e o passo 

seguinte foi a Proclamação da Independência, em 1822. 

Transferida a sede da Família Reinante para o Rio de Janeiro, foi necessário instalar 

as repartições, os tribunais e as comodidades necessárias à organização do governo; foi 

preciso estabelecer a ordem, com a polícia, a justiça superior e os órgãos administrativos 

que tinham até aí faltado à colônia. Mas essa organização de poder não teve inicialmente 

efetiva atuação além dos limites do Rio de Janeiro. O risco de quebra da unidade nacional 

era premente, haja vista o que acontecia com a América Espanhola, dividida em diversas 

repúblicas. Podemos notar esta preocupação nos dizeres de José Afonso Silva: 

“Proclamada a Independência, o problema da unidade nacional impõe-se 
como o primeiro ponto a ser resolvido pelos organizadores das novas instituições. 
A consecução desse objetivo dependia da estruturação de um poder centralizador 
e uma organização nacional que freassem e até demolissem os poderes regionais e 
locais, que efetivamente dominavam no país, sem deixar de adotar alguns dos 
princípios básicos da teoria política em moda na época.  
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Os estadistas do Império e construtores da nacionalidade tinham pela 
frente uma tarefa ingente e difícil: conseguir construir a unidade do poder 
segundo esses princípios que não toleravam o absolutismo. E conseguiram-no 
dentro dos limites permitidos pela realidade vigente, montando, através da 
Constituição de 1824, um mecanismo centralizador capaz de propiciar a obtenção 
dos objetivos pretendidos, como provou a história do Império. É [como nota 
Oliveira Vianna] uma edificação possante, sólida, maciça, magnificamente 
estruturada, constringindo rijamente nas suas malhas resistentes todos os centros 
provinciais e todos os nódulos de atividade política do país: nada escapa, nem o 
mais remoto povoado do interior, à sua compressão poderosa” (SILVA, J., 1998, 
p. 76).  

 

Os liberais lutaram quase sessenta anos contra esse mecanismo centralizador e 

sufocador das autonomias regionais. A idéia descentralizadora, como a republicana, 

despontara desde cedo na história político-constitucional do Império. Os federalistas 

surgiram na época da Constituinte de 1823 e permaneceram durante todo o Império, 

provocando rebeliões como as Balaiadas, as Cabanadas, as Sabinadas e, mais tarde, a 

Inconfidência Mineira.  

A Constituição de 1824 transformou as antigas capitanias em províncias que eram 

governadas pelos presidentes, escolhidos e nomeados pelo Imperador, das quais eram 

dependentes as localidades, as cidades, as vilas, os lugarejos, os distritos – que, por sua 

vez, não tinham qualquer representatividade constitucional ou autonomia.  

Esta Constituição estabeleceu que em todas as cidades e vilas haveria uma câmara, 

a qual competia o governo econômico e municipal. As câmaras eram eletivas e o exercício 

das funções municipais, não definidas, consistia na formulação de posturas policiais, na 

aplicação das rendas do Município e na discussão das próprias atribuições, que seriam 

estabelecidas por uma lei regulamentar. Não foi, porém, assegurada na Constituição, nem 

na legislação regulamentar, a autonomia do Município, no sentido que veio posteriormente 

(MELLO, 2001, p.80). Não havia o Município como conhecemos hoje ou algo que se 
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assemelhasse, exceto o caso do Rio de Janeiro, tratado como Município neutro, mas que se 

confundia com o próprio Império, pois era sede deste.   

 

3.1.3. Os Municípios brasileiros e a fase da primeira República (1889-1930)  

 

Proclamada a República em 1888, logo em seguida a Constituição de 1891 

estabeleceu que as antigas províncias se transformassem em Estados e o Rio de Janeiro em 

Distrito Federal. Criou-se alguma atribuição constitucional aos poderes locais, mas de 

forma frágil e imprecisa. A população da época, eminentemente rural, dependia apenas da 

força política do coronel, como é possível notar nas palavras de José Afonso Silva: 

“O fenômeno do coronelismo tem suas leis próprias e funciona na base da 
coerção da força e da lei oral, bem como de favores e obrigações. Esta 
interdependência é fundamental: o coronel é aquele que protege, socorre, homizia 
e sustenta materialmente os seus agregados; por sua vez, exige deles a vida, a 
obediência e a fidelidade. É por isso que o coronelismo significa força política e 
força militar. 

O coronelismo fora o poder real e efetivo, a despeito das normas 
constitucionais traçarem esquemas formais da organização nacional com teoria 
de divisão de poderes e tudo. A relação de forças dos coronéis elegia os 
governadores, os deputados e senadores. Os governadores impunham o Presidente 
da República.” (SILVA, J., 1998, p. 82) 

 

Introduzido o federalismo no Brasil, esta Constituição fez apenas uma breve 

referência ao Município, ao dizer, no art. 68: “Os Estados organizar-se-ão de forma que 

fique assegurada a autonomia dos Municípios em tudo que diga respeito ao seu peculiar 

interesse” (MELLO, 2001, p.81). 

Predominava na Constituinte a idéia de que, na federação, a questão municipal era 

de competência das unidades federadas – modelo norte-americano, o qual não tinha sentido 

ser aplicado ao Brasil, devido à grande tradição de autonomia que tinham os governos 

locais nos Estados Unidos, mesmo durante o período colonial. 
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Nem a Constituição de 1891 nem qualquer lei complementar definiu o conceito de 

peculiar interesse dos Municípios  –  a autonomia destes foi frágil em quase todos os 

Estados da Federação, com exceção do Rio Grande do Sul que, na sua Constituição de 

1892, concedeu aos seus Municípios o direito de adotarem suas próprias leis orgânicas.  

Predominou na chamada República Velha – período que vai desde a Proclamação 

da República até 1930 – o poder dos Estados no sistema governamental do país, o que 

levou à reforma constitucional de 1926. Entre outras limitações ao poder estadual, esta 

reforma estabeleceu a intervenção da União nos Estados para assegurar a autonomia 

municipal, pois os governos estaduais, principalmente os governadores ou presidentes 

estaduais, abusavam excessivamente de seus poderes em relação aos Municípios.  

 

3.1.4. Do Estado Novo até os dias atuais  

Em 1934 foi adotada uma nova Constituição que fortaleceu consideravelmente os 

governos municipais. Além de dizer que os Municípios seriam organizados de forma que 

lhes ficasse assegurada a autonomia em tudo o que dissesse respeito ao seu peculiar 

interesse, explicitou as formas pelas quais a autonomia se manifestaria: eletividade do 

prefeito e dos vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele ser eleito por esta; 

decretação dos impostos e taxas e arrecadação de suas rendas; organização dos serviços de 

sua competência. O prefeito poderia ser nomeado pelo governador do Estado no Município 

da capital e nas estâncias hidrominerais (MELLO, 2001, p.82).  

Pela primeira vez foram definidos na Constituição os tributos municipais: impostos 

(predial, e territorial urbano; sobre diversões públicas; sobre a renda de imóveis rurais) e 

taxas sobre serviços municipais. Outra inovação importante foi a participação dos 

Municípios em 50% do imposto estadual de indústrias e profissões – o primeiro caso de 
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tributos compartilhados. Finalmente, a Constituição definiu os dois únicos casos em que os 

Estados poderiam intervir no Município: para regularizar as finanças municipais, quando 

se verificasse impontualidade no pagamento de empréstimos garantidos pelo Estado; e por 

falta de pagamento por dois anos consecutivos de dívida contraída (MELLO, 2001, p.82).  

Com a ditadura estabelecida pelo presidente Getulio Vargas em 1937, tanto os 

Estados quanto os Municípios perderam sua autonomia. Foram suprimidos os poderes 

legislativos dos três níveis de governo e os governadores estaduais passaram a ser 

chamados de interventores e a serem nomeados pelo presidente da República. Entretanto, 

em matéria tributária, os Municípios apenas perderam o imposto sobre imóveis rurais que 

era de pouca importância no conjunto da receita municipal. 

Com a deposição do presidente Getulio Vargas, em 1945, a Constituição do ano 

seguinte reestabeleceu a democracia e o federalismo, fortalecendo significativamente os 

Municípios, nos moldes da Constituição de 1934. 

Os tributos municipais foram ampliados, compreendendo os seguintes impostos: 

predial e territorial urbano; de indústrias e profissões; de licença; sobre atos de sua 

economia e assuntos de sua competência.  

Quanto às taxas, os Municípios poderiam cobrá-las pelo exercício de seu poder de 

regulamentar ou pela prestação de certos serviços. Foi também introduzida a contribuição 

de melhoria, de competência dos três níveis de governo. 

Os casos de intervenção dos Estados nos Municípios voltaram a ser os mesmos da 

Constituição de 1934.  

Introduziu-se a participação dos Municípios em impostos federais e estaduais: 10% 

do imposto federal sobre a renda, distribuídos em partes iguais aos Municípios, exceto os 

das capitais, que eram excluídos; 12% do imposto único federal sobre a produção, sobre o 
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comércio e sobre a importação de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e, ainda, 

no que fosse aplicável, do imposto sobre minerais do país e energia elétrica, seriam 

entregues aos Municípios, em cotas proporcionais à sua área, população, consumo e 

produção de bens (MELLO, 2001, p.83). 

Os Estados também partilhariam seus impostos com os Municípios, com exceção 

das capitais, quando a arrecadação excedesse o total das rendas municipais de qualquer 

natureza. O repasse anual seria de 30% do excesso arrecadado. 

Com o estabelecimento do regime militar, em 1964, os Municípios foram afetados 

em alguns aspectos da sua autonomia. O governador do Estado passou a nomear os 

prefeitos das capitais, das estâncias hidrominerais e também dos Municípios considerados 

de interesse da segurança nacional (principalmente os de fronteira) –  195 dos 4 mil 

municípios existentes passaram a ter prefeitos nomeados. Somente poderiam fazer jus à 

remuneração os vereadores das capitais e dos Municípios de população superior a 200 mil 

habitantes. Os casos de intervenção dos Estados nos Municípios passaram de dois para 

seis, inclusive pela prática de atos subversivos ou de corrupção e a não aplicação de, pelo 

menos, 20% da receita tributária municipal no ensino primário (MELLO, 2001, p.83). 

Quanto à participação em impostos federais e estaduais, houve inovações como a 

criação do FPM – Fundo de Participação dos Municípios – que distribuía 10 % do imposto 

sobre renda e sobre produtos industrializados, de acordo com o nível de população do 

Município. Do imposto estadual sobre circulação de mercadorias, 20% eram distribuídos 

aos Municípios.  

Havia assim, dois critérios básicos para a distribuição dos impostos partilhados: o 

redistributivo, com o propósito de transferir recursos das regiões mais ricas para as mais 
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pobres, como o caso do FPM, e o compensatório, segundo o qual os Municípios 

participariam proporcionalmente à sua contribuição, como o caso do ICM.  

Nas Constituições anteriores à de 1988, exceção feita à de 1946, os Municípios 

eram pouco expressivos. Foram fortalecidos em vários aspectos pela Constituição de 1988, 

alcançando uma posição única entre os países em desenvolvimento. 

“Uma interessante inovação da Constituição de 1988 foi incluir, no art. 1º, os 
Municípios como membro da Federação, junto com os Estados e o Distrito Federal, 
caso único entre todas as federações do mundo.” (MELLO, 2001, p.84).  

 

A partir da Carta Constitucional de 1988, passaram a contar com mais recursos, 

diminuindo a dependência dos dirigentes do Poder Central. Tiveram sua participação 

aumentada nas receitas federais e estaduais e também os impostos municipais foram 

reduzidos para quatro: sobre a propriedade predial e territorial urbana; transmissão inter 

vivos; sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel (este 

imposto foi extinto em 1996); e sobre serviços de qualquer natureza.  

O Fundo de Participação dos Municípios teve seus valores aumentados de 20% em 

1988 para 22,5% em 1993 e se manteve desde então. A participação dos Municípios no 

ICMS (estadual) foi elevada de 20% para 25%. Em 1989 institui-se a participação no 

resultado da exploração do petróleo ou do gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica, bem como de outros minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva e a compensação 

financeira por área de exploração.  
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3.2. Principais características do sistema municipal brasileiro  

Diferente do que acontece em vários países federalistas, as leis municipais 

brasileiras são leis tanto no sentido material quanto no sentido formal. Uma lei tratando de 

competência explícita e exclusiva do Município, definida na Constituição Federal, pode 

prevalecer sobre as leis estaduais e as leis ordinárias federais. Só não se sobrepõe à 

Constituição Federal. Na América Latina é regra não chamar as leis municipais de leis, 

mas de acuerdos ou ordenanzas. Nem mesmo a expressão “governo municipal” é aceita 

em alguns países onde a autonomia municipal é exígua ou quase inexistente – diz-se 

“administração municipal” (MELLO, 2001, p.86).  

A atual Carta Constitucional de 1988 coloca o Município numa posição de grande 

importância e, já no artigo 1º, estabelece que “a República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado democrático de direito (...)”. Desta forma, passaram a fazer parte da federação 

indissoluvelmente. Nas cartas anteriores, mesmo na de 1946, considerada municipalista, os 

Municípios não tiveram esse status: apenas os Estados, o Distrito Federal e os territórios 

integravam a federação, formando uma união indissolúvel.  

Outro aspecto relevante do sistema municipal brasileiro é o das competências que 

lhe são permitidas para a prestação de serviços de interesse local, citado no art. 144, 

parágrafo 8º. O problema é que como tais serviços, exceto o transporte coletivo urbano e a 

guarda municipal, não estão mencionados na Constituição, predomina a prática muito 

disfuncional das competências concorrentes, havendo, em alguns casos, redes municipal, 

estadual e federal de saúde e de educação num mesmo Município, levando os cidadãos a 

ter dificuldade na identificação do responsável pela ausência ou insuficiência de tais 
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serviços. No caso do fornecimento de água e esgotos, a competência varia de uma cidade 

para outra, o serviço pode ser municipal ou estadual. 

O art. 23 da Constituição Federal Brasileira estabelece várias funções de 

competência comum: 

“Art. 23. É competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios: 
I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 

conservar o patrimônio público; 
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; 
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 

outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 
X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos; 
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação  entre a 

União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.” 
 

A manutenção de competências concorrentes se deve às dificuldades financeiras 

dos pequenos Municípios, que sobrevivem basicamente dos repasses de recursos do Fundo 

de Participação dos Municípios e do ICMS. É também comum muitos Municípios não 

arrecadarem suficientemente os tributos de sua competência, por motivos vários, como a 

desatualização dos cadastros imobiliários; a má cobrança de impostos sobre serviços e das 

taxas; e a não utilização da contribuição de melhoria. Outro problema que afeta 

consideravelmente a receita de muitos Municípios para a prestação de serviços adequados 

às necessidades da comunidade é o excesso do quadro de pessoal, em muitos casos 
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admitidos sem concurso público através de contratos temporário e de terceirizações fajutas, 

ou a existência de muitos cargos de confiança.  

Compete também aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, 

VII da Constituição). O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil 

habitantes.  

Os Municípios podem ser divididos em distritos ou, nas grandes cidades, em 

regiões administrativas ou subprefeituras, mas ambas as categorias são entidades 

meramente administrativas, sem governo próprio. A criação de Municípios tem regras 

estabelecidas pela legislação estadual: geralmente um número mínimo de casas (entre 100 

e 300) no local onde será a sede do novo Município e uma população mínima que varia de 

Estado para Estado. Além disso, deve ser convocado um plebiscito em que votam os 

eleitores da área que se deseja emancipar e também os eleitores dos Municípios afetados 

pela cisão. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam que 

em 2001 o Brasil tinha 5.560 Municípios, mas é intenso o movimento para criação de 

novos Municípios.  

O argumento de que há excesso de Municípios no Brasil não corresponde ao que 

acontece em muitos países com área e população muito menor do que a nossa. A França, 

com uma área de 543.965 km2 e uma população de aproximadamente 60 milhões, tem mais 

de 9 mil Municípios, e a Espanha, com área de 505.954 km2 e uma população de 

aproximadamente 40 milhões, possui mais de 7 mil. Os Estados Unidos, embora com área 

e população superiores a do Brasil, têm mais de 90 mil governos locais – Municípios, 

condados, e distritos escolares – que são entidades com alto grau de autonomia. Outros 

países, entretanto, como a Suécia e a Dinamarca, reduziram substancialmente o número de 
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seus Municípios, mediante fusão, para torná-los economicamente viáveis, sobretudo na 

área de serviços sociais, como educação e saúde. Já a Finlândia, para não diminuir o 

número de seus Municípios, estabeleceu o consórcio obrigatório entre Municípios 

vizinhos. O Uruguai se destaca na América Latina, por ter apenas 19 departamentos, que 

correspondem a Municípios (MELLO, 1993, p.94).  

No que se refere à participação popular, a Constituição de 1988 introduziu também, 

ao nível municipal, a iniciativa popular das leis, o referendo, o plebiscito e a 

obrigatoriedade de cooperação das associações representativas da comunidade no 

planejamento municipal. Muitos Municípios utilizam outras formas de participação 

popular, como audiências públicas e a tribuna livre.  

Há, ainda, os conselhos, como exemplo o de Planejamento Urbano, criados em 

virtude da obrigação de os Municípios com mais de 20 mil habitantes adotarem uma 

política de desenvolvimento urbano e de discuti-la com a comunidade. São comuns 

também vários outros conselhos que têm como objetivo ampliar a participação da 

comunidade, tais como: de proteção dos direitos da criança e do adolescente; de assistência 

social; de política de desenvolvimento industrial, etc. Outra forma de participação popular 

que tem crescido nos últimos tempos é o orçamento participativo, no qual a população 

interfere nas prioridades de investimento dos recursos orçamentários. 

As associações de Municípios têm surgido com grande freqüência nos últimos 

anos. Existe também um grande número de consórcios municipais para a prestação de 

certos serviços que exigem uma escala financeira e econômica que muitos Municípios não 

possuem, como a compra e a utilização de máquinas para a construção de estradas vicinais 

e a manutenção de outros serviços, como de saúde, educação, proteção de meio ambiente e 

destino final de lixo.  
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A estrutura administrativa das prefeituras, elaborada pelo Poder Executivo local, 

deve ser aprovada pela Câmara Municipal, entretanto o regimento interno não precisa desta 

aprovação. 

À Câmara Municipal compete estabelecer sua estrutura administrativa e seu 

regimento interno, que independem de aprovação externa. 

A estrutura da prefeitura está, de certa forma, vinculada aos serviços municipais, os 

quais sempre foram, no sistema governamental brasileiro, a partir do Império, vagamente 

definidos, prevalecendo, nas constituições federais de 1934, 1939, 1946, 1967 e 1988, a 

prática das competências concorrentes entre os três níveis de governo em diversas áreas.  

Os organogramas das prefeituras têm mudado bastante nos últimos anos. 

Predominam as secretarias, subdivididas em departamentos, estes subdivididos em divisões 

e estas em seções, como componentes essenciais de estrutura administrativa. 

3.3. Comparativo do modelo municipal brasileiro com outros países 

O sistema de governo municipal vigente no Brasil tem muitos pontos em comum 

com o de outros países, tanto desenvolvidos como em via de desenvolvimento, mas 

apresenta também diferenças marcantes dentro desse mesmo quadro comparativo.  

Diogo Lordello de Mello faz um apanhado dos principais modelos: 

O modelo francês, de supervisão dupla, tem como características principais a 

presença dos ministérios do governo central nos governos municipais, a autoridade dos 

governadores departamentais sobre o executivo municipal e a proeminência política do 

prefeito municipal. Aparentemente simples, essa linha hierárquica de comando tem 

resultado num sistema ambíguo e tenso de relações, baseada em conceito de supervisão 

dual.  
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Muitos Municípios se associam em consórcios (syndicats) para a realização de 

serviços de interesse comum, inclusive lançar tributos para atender a esses interesses. Paris 

goza de status especial, pois compreende a cidade e a região da Ilha de França. Os 

prefeitos são eleitos pelos vereadores, dentre os seus pares, que são eleitos popularmente. 

Há o cargo de subprefeito, cujo número varia de um, para os Municípios com menos de 

2.500 habitantes, até 12.  

A principal fonte de recursos dos Municípios provém de transferências 

governamentais, inclusive para as despesas de custeio. Há também impostos municipais, 

como o predial, de residência e profissões e taxas pela compensação de serviços prestados, 

como coleta de lixo. O orçamento municipal é elaborado pelo tesoureiro, funcionário do 

governo central e obedece às suas determinações. Nenhum Município francês tem sua 

própria tesouraria; as cidades maiores têm uma tesouraria do governo central dentro da 

própria prefeitura; as menores a têm na cidade mais próxima. 

O modelo alemão é caracterizado pelo que Samuel Humes IV chama de 

interdependência abrangente, segundo a qual cada nível depende do imediatamente inferior 

para a gestão dos serviços públicos. O controle de governo central sobre os demais níveis é 

exercido pelo Ministério do Interior e seus representantes regionais ou locais. Os 

Municípios gozam de ampla autonomia e desempenham uma grande variedade de funções 

locais. Uma importante característica do modelo alemão é o alto grau de profissionalismo 

da administração municipal. A principal fonte de recursos dos Municípios são os tributos 

partilhados.  

A forma de governo municipal alemão não é uniforme. Há quatro formas de 

governo. Na Renânia-Palatinado e no Sarre há a Câmara de Vereadores, com funções 

deliberativas, e o prefeito que, além de presidir a Câmara, é o chefe do Executivo. Os 
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Estados de Schleswig-Holstein e de Hesse adotam o sistema magisterial. Existe uma 

Câmara de Vereadores que elege uma comissão, da qual um dos membros é o chefe do 

Executivo e presidente da comissão, e outro vereador é eleito presidente da Câmara.  

Na Vestfália do Norte do Reno e na Baixa Saxônia, há um presidente do Conselho, 

como chefe do Cerimonial, e um gerente, nomeado pelo Conselho e com qualificações 

profissionais. Na Baviera e no Estado de Baden-Württemberg, o chefe do Executivo e 

presidente da Câmara é eleito popularmente, dentre candidatos profissionalmente 

qualificados, indicados pelos partidos políticos. Nas Cidades-Estado de Bremen, Berlim e 

Hamburgo, o poder executivo é exercido pelo governador da Cidade-Estado, que é, ao 

mesmo tempo, governador e prefeito.  

O modelo da ex-república soviética, mas ainda utilizado por países que se tornaram 

independentes, é caracterizado pela dupla subordinação, com base no centralismo 

democrático. Na verdade, os departamentos dos governos municipais são órgãos 

desconcentrados dos ministérios federais. O Município é responsável tanto perante o 

Colegiado Executivo (Presidium Municipal) como diante dos ministérios centrais, numa 

hierarquia que o subordina tanto ao Presidium do nível imediatamente superior como, em 

última instância, ao Soviete (Câmara ou Congresso) também do nível imediatamente 

superior.  

Os Conselhos ou Sovietes constituem os órgãos locais do poder nacional em cada 

um dos níveis de governo. Um princípio relacionado com isso é o da subordinação dual, 

segundo o qual os órgãos legislativos, executivos e administrativos são subordinados a 

outros órgãos do mesmo nível, bem como aos órgãos do nível imediatamente superior.  



 

 

38 

Os recursos financeiros locais são muito escassos e, por isso, os governos locais 

têm pouco poder para alocar os recursos que administram, devido ao forte controle das 

finanças locais pelo governo central.  

Com o fim da URSS, modificações importantes têm sido introduzidas neste 

modelo. 

O modelo inglês tem regulamentação funcional, em que não há um Ministério do 

Interior com um papel tão abrangente como o da França e o da Alemanha. As instituições 

inglesas do governo local evoluíram com uma forte tradição de independência, escapando 

de instituições centralizadoras como ministério do interior e departamentos ou províncias 

que imponham maior interdependência entre os diversos níveis do governo. Também a 

idéia de um chefe do executivo local com poderes fortes nunca prosperou, pois o próprio 

Conselho Municipal e suas comissões têm exercido esses poderes. Há criação de unidades 

de governo unifuncionais, isto é, para cuidar de um só assunto, como educação, água e 

esgotos, iluminação pública.  

Além dos dois níveis locais – condados e distritos –, há ainda as paróquias, que 

apesar de chegarem a mais de 10 mil têm poucas funções: algumas complementares aos 

outros governos locais, outras voluntárias, sendo a mais comum a manutenção de parques 

comunitários. Não recebem transferências governamentais e se mantêm inteiramente com 

as receitas locais.  

As receitas dos governos locais provêm de três fontes: cerca de 50% são 

transferências do governo central; 25% de impostos predial e territorial; e 25% de taxas, 

tarifas e aluguel de casas pertencentes ao governo local.  

O último modelo de governo local é o modelo misto. Não apenas os modelos 

anteriores apresentam variações muito diferentes, como há muitos sistemas de governo 
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local que combinaram aspectos importantes de dois ou mais modelos. A Nigéria e o Brasil 

são exemplos disso. No Brasil, os sistemas de governo estadual e municipal adotaram 

várias características do sistema norte-americano, embora mantendo algumas tradições 

latino-americanas. 

O sistema de governo municipal brasileiro, em comparação com os modelos 

francês, alemão, soviético e até mesmo o inglês, é caracterizado pelo alto grau de 

autonomia conferido aos Municípios, pois as relações dos governos municipais com as 

esferas superiores são relações de governo a governo e não de órgãos semidescentralizados 

e, às vezes desconcentrados, que mantêm certa subordinação administrativa em relação aos 

níveis superiores. O prefeito não deve obediência nem ao governador do Estado, nem ao 

presidente da república. Deve obediência apenas à lei.  

Outra característica da autonomia municipal brasileira é o fato de estar claramente 

definida desde a Constituição de 1934, a tal ponto que a Constituição de 1988 inclui os 

Municípios entre os membros da Federação – caso único entre os regimes federativos de 

todo o mundo.  

Em nossa forma de governo tem prevalecido, desde os tempos coloniais, a eleição 

da Câmara Municipal. Durante o Império, prevaleceu a eleição da Câmara, mas não havia 

a figura do prefeito, introduzida com a República.  

Outro aspecto interessante do sistema de governo municipal brasileiro é que as leis 

municipais são leis tanto no sentido material (como decretos, portarias e resoluções) como 

no sentido formal, pois tratam de matéria de competência explícita e exclusiva do 

Município. Ao contrário do que acontece com os outros países em que a autonomia 

municipal não se iguala à do Brasil, uma lei municipal, para entrar em vigor, não precisa 

de aprovação de qualquer autoridade das esferas superiores.  
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No que diz respeito às despesas municipais, não há, como em muitos países, 

controle prévio das mesmas pelo Tribunal de Contas ou órgão equivalente, como a 

Controladoria General de la República, de alguns países da América Latina. O controle é 

sempre a posteriori. Há autonomia constitucional para determinar a aplicação de suas 

receitas, salvo para o ensino e saúde, que recebem 25% e 15% respectivamente da receita 

proveniente das transferências constitucionais de impostos federais ou estaduais ou da 

resultante da arrecadação de impostos municipais. 

As constituições brasileiras têm sido muito vagas na definição das funções 

municipais. A partir da Constituição de 1934 e até a de 1969, prevalecia a norma segundo a 

qual, entre os componentes da autonomia municipal, estava a organização dos serviços 

públicos locais. Tais serviços não eram definidos, prevalecendo assim o critério da 

tradição. Algumas inovações vieram com a Constituição de 1988: a) definir, como serviços 

municipais, o transporte coletivo e a criação de uma guarda municipal para a proteção do 

patrimônio do Município; e b) dizer que cabe aos Municípios, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, manter programas de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental, bem como serviços de atendimento à saúde da população.  

No Brasil, a forma de governo municipal, desde a implantação da República, tem 

sido a de Câmara e de prefeito, com bastante autoridade conferida ao prefeito, como chefe 

do Executivo. Isso corresponde ao sistema que geralmente se denomina Executivo Forte, 

usado em muitos países.  

A Constituição de 1988 inovou no quesito “participação popular” ao introduzir a 

iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de 

bairros, através de manifestação de pelo menos cinco por cento do eleitorado. Também 

manteve o plebiscito para a criação de novos Municípios.  
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São raros os países do mundo que, como o Brasil, outorgam aos mesmos a 

competência para adotarem sua própria lei orgânica. Nos países unitários, como regra 

geral, essa lei é baixada pelo governo central; nos países federativos, pelas entidades 

federadas (Estados, províncias ou equivalentes).  

Encerrando este tema dos modelos comparativos com outros países, Diogo 

Lordello de Mello menciona que os modelos francês, soviético, alemão e inglês não 

cobrem todas as formas de governos municipais existentes no mundo. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, país onde é maior a variedade das formas de governo municipal, há as 

seguintes formas: a) Executivo forte, como no Brasil; b) sistema cameral, em que o 

prefeito exerce pouca autoridade, como na Inglaterra; c) sistema de gerente, em que este é 

nomeado pela Câmara e exerce as funções executivas, não havendo, pois, a figura do 

prefeito; d) sistema de administrador-chefe, adotado, entre outras cidades, por Los Angeles 

e São Francisco. Neste sistema, além da Câmara e do prefeito, há o administrador-chefe, 

que exerce as funções de administração geral ou adjetivas, cabendo ao prefeito a 

supervisão das funções substantivas; e) governo de comissão, em que o eleitorado nomeia 

uma Comissão que pode variar de três a nove membros (cinco, na Califórnia) segundo o 

tamanho do Município. Essa comissão distribui entre seus membros a supervisão dos 

diversos setores da administração municipal. Como não há Câmara nem prefeito, a 

coordenação das funções municipais se torna muito difícil, razão pela qual o Estado da 

Califórnia proibiu há algumas décadas a introdução desse sistema naqueles Municípios que 

o quisessem adotar, mantendo, entretanto, os existentes; f) sistema de democracia direta, na 

qual o próprio povo se reúne para votar as leis e designar os funcionários administrativos, 

do qual participam cerca de 100 Municípios dos Estados da Nova Inglaterra. Esse sistema, 
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que vem da democracia grega dos tempos anteriores à era cristã, é também adotado nos 

pequenos Municípios de vários cantões da Suíça.  

Nos Estados Unidos predomina o sistema Executivo forte, sobretudo nas grandes 

cidades; já as cidades de porte médio adotam o sistema de gerente, que se estendeu a 

outros países, como o Canadá e a alguns Estados da Alemanha. 

Em alguns países africanos é obrigatória a representação tribal nas Câmaras 

Municipais, para assegurar um melhor convívio entre os diferentes grupos tribais, 

presentes em todos os países da África subsaariana.  

 

3.4. A função do Município na nossa sociedade 

Benedicto Silva teoriza em sua obra sobre funções municipais, o que contribui para 

o melhor entendimento sobre a importância do Município na nossa sociedade, como é 

possível ver a seguir. 

A Constituição de 1988, ao expandir a autonomia política e administrativa dos 

Municípios, evidenciou o entendimento de que as iniciativas locais, por estarem mais 

próximas dos cidadãos e do controle social, são as mais realistas, econômicas, eficientes e 

voltadas aos resultados esperados pela sociedade local.  

Tentar determinar, entre as centenas de atividades desempenhadas pelos poderes 

públicos, quais caberiam aos governos municipais não é tarefa fácil, principalmente por 

não existir na carta magna brasileira citação expressa das atribuições que cabem ao 

Município, exceto algumas elementares já apresentadas nesta pesquisa.  

Se o Estado federal é um sistema de órgãos, o conhecimento exato das funções que 

melhor se ajustam a cada um deles representa elemento informativo importante para a boa 

coordenação da tarefa comum a todos.  
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Benedicto Silva dá algumas pistas ao discorrer sobre dois critérios possíveis, sem 

que estes sejam únicos: o da tradição e o da contigüidade (SILVA, B., 1995, p. 22).  

O critério da tradição se baseia no que se tem praticado ao longo da história dos 

países federalistas. Nesses, cabem à União as seguintes funções:  

a) a prática das relações exteriores; 

b) os negócios militares em geral; 

c) a regulamentação do comércio exterior e interestadual; 

d) os serviços postais, telegráficos e telefônicos; 

e) a adoção de sistemas de pesos e medidas; 

f) os registros de patentes; 

g) a emissão de moeda; 

h) a proteção dos direitos individuais contra os Estados; 

i) a gerência e a fiscalização da propriedade nacional, do domínio da União e dos 

Territórios;  

j) as atividades legislativas, executivas, judiciais e financeiras necessárias ao 

funcionamento do Governo Federal. 

No Brasil, além das funções mencionadas, a União assume diversas atividades que 

talvez fossem melhor localizadas se atribuídas aos Estados e Municípios, tais como: as 

obras de saneamento; a construção e a conservação de estradas de rodagem interestaduais; 

as obras contra as secas; a defesa da saúde pública; a promoção da educação, etc. 

Nos países de forte tradição municipalista, como a Inglaterra e os Estados Unidos, 

os governos locais têm a seu cargo a instrução primária, o corpo de bombeiros, os serviços 

de polícia, o saneamento urbano e rural, o abastecimento de água etc.  
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O outro critério citado por Benedicto Silva é o da Contigüidade, que estabelece 

graus variados de funções de acordo com a proximidade dos cidadãos. São três categorias 

em ordem de importância: imediata, próxima e mediata.  

Por serviços de importância imediata Benedicto Silva entende como aqueles 

relacionados diretamente com a satisfação das necessidades básicas da pessoa humana. São 

serviços dos quais depende imediatamente o bem-estar do agregado humano, a vida da 

família, a própria sobrevivência do indivíduo, ou seja, são serviços públicos de primeira 

necessidade e têm muito a ver com o viver dos indivíduos.  

Os serviços de importância imediata caracterizam-se ainda pela sua tangibilidade. 

Têm destino certo e levam a endereço conhecido. Seus usuários são facilmente 

identificáveis. Em conseqüência, o bom e o mau funcionamento de tais serviços são logo 

percebidos pelo povo. A sua interrupção acarreta prejuízo, sofrimento ou sacrifício pessoal 

e tende mesmo a assumir a forma de calamidade pública. A inspeção de produtos 

alimentares, o abastecimento de água, as redes de esgotos, a remoção do lixo e os hospitais 

de pronto-socorro, por exemplo, representam serviços de importância imediata.  

Os serviços de importância próxima são os que, embora dispensáveis, constituem 

fonte de conforto e fruição pessoal. Os cidadãos podem viver sem eles, mas, uma vez 

habituados a seu gozo, passam a considerá-los imprescindíveis. Valorizam o indivíduo e a 

coletividade, embelezam a vida e, de certo modo, expressam a marcha do progresso 

humano. A regularidade dos serviços públicos de importância próxima é uma garantia de 

bem-estar do grupo. Contudo, a sua interrupção não afeta seriamente a sobrevivência do 

indivíduo.  

A promoção do ensino artístico, a construção e a manutenção de parques e jardins, 

teatros, museus, as orquestras sinfônicas e as outras atividades da mesma família são 
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exemplos de serviços de importância próxima. Concorrem fortemente para o 

aperfeiçoamento do indivíduo, para o abrandamento do conflito da concorrência entre os 

diferentes grupos profissionais e o embelezamento da vida social. Tem mais a ver com o 

filosofar do que com o viver.  Aristóteles disse que a finalidade do governo é promover a 

vida decente.  

Benedicto Silva entende por serviços de importância mediata aqueles cuja 

existência, embora contribua para a euforia e o equilíbrio social, não representam condição 

necessária para a sobrevivência e o bem-estar do individuo. Sua paralisação ou extinção 

não constitui ameaça imediata para o indivíduo e não lhe acarreta perda irreparável. 

Embora muito alto, o grau de conveniência social destes serviços não chega a ser vital. 

Têm característica intangível, dispõem de clientela coletiva, mas carecem de clientes 

individuais. Todos recebem, mas ninguém tem consciência de utilizá-los pessoalmente.  

O estabelecimento de relações diplomáticas, comerciais e outras com diferentes 

países, e a cunhagem de moeda são exemplos de serviços de importância mediata.  

Estabelecida esta classificação tripartida das funções governamentais, Benedicto 

Silva define que os serviços de importância mediata parecem manter relações de afinidade 

com o Governo Nacional, isto é, o governo mais distante do indivíduo; ao passo que os de 

importância imediata, ou seja, os serviços públicos de primeira necessidade, parecem caber 

logicamente aos governos municipais, isto é, aos governos vizinhos do indivíduo.  

“Localizado na sede da comunidade, ao alcance da voz, do ouvido e da vista dos 
Municípios, o Governo Municipal é, ipso facto, mais acessível às sugestões, críticas e 
influências do povo. O Governo Municipal é, por assim dizer, um governo de vizinhos e, 
como tal, suscetível de fiscalização direta e ininterrupta. Esta contigüidade, esta relação 
de vizinhança, representa o mais forte argumento em favor da tese que confere ao 
Município competência privativa, ou pelo menos preferencial, para administrar os 
serviços públicos de primeira necessidade” (SILVA, B., 1995, p. 29).  
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Os serviços classificáveis como de importância próxima são os mais difíceis de 

distribuir segundo o critério da contigüidade. A rigor, eles deveriam fica a cargo dos 

Estados, salvo quando exigissem uniformidade nacional.  

Com o efeito, se se admite, para argumentar, que as funções de importância 

mediata sejam prioridades do Governo Nacional e as de importância imediata devam caber 

aos governos municipais, Benedicto Silva conclui por exclusão que as funções públicas de 

importância próxima ficam, em princípio, sob a responsabilidade dos Estados. Esse grupo 

é o mais suscetível de conflitos de competência entre as três órbitas de governo nos países 

federativos. Por outro lado, esse grupo de serviços é o que melhor se presta à cooperação 

administrativa entre a União, Estados e Municípios.  

Desta forma, os Municípios tendo como responsabilidade mínima aquelas funções 

de proteção à vida, à saúde, e à propriedade, bem como as de ordenamento da vida 

comunal (as desempenhadas pelos departamentos de polícia, corpo de bombeiros, serviços 

de saneamento e de limpeza pública, serviços de inspeção dos estabelecimentos que 

fornecem alimentos, postos de saúde, policiamento de trânsito, serviços de obras públicas 

locais, serviços de água e esgotos), o governo municipal pode expandir as suas atividades 

no sentido da educação de primeiro e segundo graus, profissional e até superior, podendo 

chegar às artes, à música popular, à arquitetura paisagística, às grandes obras de 

embelezamento urbano e até ao teatro e à orquestra sinfônica2. A prevenção da 

delinqüência juvenil, os programas de recreação pública, a ciência, tudo isto já figura nos 

horizontes vastos do governo local do futuro. É através deles que os homens sentem a 

alegria de viver e conhecem as experiências mais ricas da vida. 

                                                 
2 Não podemos nos esquecer que estes últimos fazem parte dos serviços de importância próxima, que são 
aqueles com maior grau de indefinição de responsabilidade por qualquer uma das três órbitas de governo. 
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Mais do que assumir funções racionais distribuídas por qualquer que seja o critério, 

os Municípios, por serem acessíveis à fiscalização e às críticas diretas do povo, devem ser 

um laboratório de experiências administrativas e, ao mesmo tempo, escola prática de 

formação e aperfeiçoamento de eleitores, servidores públicos, legisladores e cidadãos.  

A existência de comunidades municipais vigilantes, tocadas de interesse cívico, 

preocupadas com o progresso local e ciosas de sua autonomia, certamente constitui uma 

barreira eficaz contra os tentáculos centralizadores dos Estados e da União.   

Os governos municipais não somente devem estar atentos aos serviços públicos de 

primeira necessidade, senão também é imperioso que assegurem os meios financeiros, 

técnicos e profissionais necessários ao funcionamento regular da máquina administrativa. 

Os sociólogos predizem que as atividades municipais nos países civilizados 

crescerão especialmente em três direções, a saber: 1º para proteger os interesses e atender 

às necessidades dos consumidores; 2º para estimular a expansão industrial; e 3º para 

franquear ao povo maiores oportunidades de aperfeiçoamento educacional, cultural, 

científico e moral (SILVA, B., 1995, p. 47).  

Para Benedicto Silva, à medida que ampliarem a sua capacidade de ação, os 

Municípios voltarão as vistas para certas atividades econômicas subsidiárias, como as 

feiras de amostras e exposições; a atração de turistas para favorecer o comércio local e a 

indústria de hotéis; a criação de bairros industriais; a construção de estações terminais de 

linhas férreas e de ônibus; a construção de aeroportos; a abertura de variantes de estradas 

de rodagem para facilitar o escoamento da produção; a dragagem de portos e a abertura de 

canais; a construção de grandes pontes e mil outras iniciativas que contribuem para 

transformar uma cidade em grande centro industrial e comercial. 
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Um exemplo desse crescimento de funções pode ser observado na cidade de 

Detroit. Quando foi fundada, em 1824, o governo local exercia apenas 24 atividades 

elementares e onerosas para os cofres públicos. Durante os 56 anos seguintes, apesar de a 

população ter aumentado de 1.500 para 116.000 habitantes, as atividades municipais 

cresceram na média de uma por ano, isto é, passaram de 24 para 80. Nos 60 anos 

subseqüentes, as atividades desempenhadas pelos poderes públicos da cidade aumentaram 

de 80, em 1880, para 396, em 1941, ou seja, um aumento médio superior a cinco por ano. 

A população subiu de 116.000 para 1.027.974 habitantes (1993).3 

Quanto mais importante é um serviço público para o indivíduo e a família, tanto 

mais razão haverá para que seja da competência do governo municipal. Em outras 

palavras, os serviços públicos de importância imediata, destinados a satisfazer às 

necessidades básicas do homem, devem competir ao governo mais próximo dos cidadãos – 

o governo municipal.  

Os Municípios civilizaram o Brasil e hoje, passados tantos séculos, ainda 

constituem a primeira escola de cidadania e o lócus privilegiado para a prestação de 

serviço público e concretização do desenvolvimento integrado e sustentável 

(CAVALCANTI In: VERGARA, 2003, p. 7).  

A sociedade civil vem aumentando seu poder em decorrência da ampliação dos 

direitos sociais de cidadania que, por sua vez, requerem a existência de novas políticas 

sociais. 

 O objeto desta pesquisa tem intenção diferente à de apresentar modelos 

administrativos locais que possam suportar tamanha demanda por serviços públicos locais, 

porém, pode-se dar uma pista de forma resumida de como os Municípios podem se portar 

                                                 
3 Dados coletados in: SILVA, B., 1995, p. 42 
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para que o leitor não conclua pela absoluta impraticabilidade de um governo com tantas 

atribuições. Alguns estudiosos têm proposto o que se denominou administração pública 

gerencial, que procura dar respostas às novas características do mundo atual e opõe-se à 

administração pública burocrática tal como praticada no setor público. Propõe a reforma do 

Estado com base na racionalidade gerencial do setor privado. Tal racionalidade é resumida 

nos seguintes termos (OSBORNE e GAEBLER apud VERGARA, 2003, p. 24):  

a) descentralização; 

b) transferência de poder ao cidadão; 

c) formação de parcerias com o setor privado e com as organizações 

voluntárias; 

d) estabelecimento de competição entre os que prestam serviços ao público; 

e) orientação para missão e objetivos; 

f) medição dos resultados; 

g) estabelecimento de mecanismos de mercado; 

h) investimento na produção de recursos; 

i) redefinição dos usuários como cliente; 

j) prevenção de problemas. 

Contribuições importantes também podem ser obtidas com a formação de redes e 

organizações regionais e mundiais de governos locais para capturar experiências bem 

sucedidas e trocar conhecimentos.  

Hoje no Brasil está se formando uma nova cultura política, e nesse processo é 

inegável a contribuição das experiências de gestão municipal. Para Kayano (1995), ainda 

que estas experiências sejam limitadas a um pequeno número de Municípios, elas chamam 
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a atenção por suas inovações e estão construindo um novo paradigma para a arte de 

governar. 

É possível reconhecer que, por meio destas iniciativas, está se dando um tipo de 

reforma do Estado ao nível local que nega a centralização do poder em mãos do prefeito, 

nega o segredo burocrático, nega o discurso da competência técnica como condição para a 

participação nas decisões e propõe uma nova relação Estado-Sociedade Civil, na qual a 

participação dos cidadãos e de suas representações coletivas são concebidas como 

fundamentais. Acontece, no entanto, que estes processos de mudança na cultura política  –  

que envolvem a criação de múltiplos mecanismos de participação  –  requerem novas 

condições para se desenvolver.  

Estas questões indicam que, além da criação de espaços públicos de negociação, 

são necessários novos passos para garantir uma relação viva e dinâmica do poder público 

com a sociedade civil. E entre os novos requerimentos se destaca a necessidade da 

informação e do diagnóstico como instrumentos da participação.  

Para Souto (1995), a mudança na cultura política não se opera, portanto, somente 

no aparelho do Estado. Para disputar opções no campo das políticas públicas e da gestão 

municipal, este novo momento da política brasileira exige da parte das representações 

organizadas da sociedade civil um novo patamar de conhecimentos e uma nova capacidade 

de formulação de propostas. 

As demandas de uma sociedade local podem ser entendidas na mesma escala de 

prioridade que se pode notar na hierarquia definida pelo modelo de Maslow (PRESTES, 

2002, p. 74), em que se apresentam as necessidades sociais na seguinte seqüência: 

fisiológicas, segurança, sociais, estima e auto-realização.  
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Neste estudo, esta hierarquia de necessidades é explorada nos três níveis inferiores, 

ou seja, fisiológicas, segurança e sociais, desprezando os dois últimos níveis por não serem 

necessidades básicas atendidas diretamente pelas políticas públicas dos governos locais. 

A redefinição de encargos entre União, Estados e Municípios brasileiros é uma das 

perspectivas de alteração na conjuntura política para os próximos anos. Ampliar-se-á a 

discussão sobre a transferência de responsabilidades e de recursos para os Municípios. Esta 

transferência, no entanto, só trará efeitos positivos se os governos municipais puderem 

assumir suas funções com eficiência e eficácia.  

Em uma exposição de 1937, Gulick (apud COSTA, 2006, p.2) descreveu por meio 

de conceitos mais específicos os elementos funcionais da administração, tais como existem 

para o chefe executivo e que podem ser assim definidos: 

a) planejamento – exposição, em termos gerais, do que deve ser feito e dos métodos 

a serem empregados para que a empresa atinja os seus objetivos;  

b) organização – estabelecimento da estrutura formal da autoridade (em que as 

subdivisões de trabalho se integrem, ordenadas, definidas e coordenadas), a fim de 

alcançar determinado objetivo; 

c) administração de Pessoal – função de recrutar e adestrar o pessoal, e manter 

condições favoráveis de trabalho; 

d) direção – a tarefa contínua que compete ao líder da empresa, de tomar decisões e 

formulá-las em ordens gerais e específicas; 

e) coordenação – trabalho importantíssimo de inter-relacionar as diversas partes do 

trabalho; 
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f) informação – incumbência do chefe executivo de manter a par das ocorrências o 

pessoal por quem é responsável, pressupondo-se que estenda os efeitos de tal atividade a si 

mesmo e a seus subordinados imediatos, mediante registros, estudos e inspeções; 

g) elaboração de Orçamentos – tarefa que abrange tudo que se relacione com os 

orçamentos, inclusive quanto às atividades relativas a planejamento, contabilização e 

controle fiscais. 

De acordo com Amato (1971 apud COSTA, 2006, p.4) pode-se tomar por ponto de 

partida a definição de que a administração pública é todo sistema de governo, todo o 

conjunto de idéias, atitudes, normas, processos, instituições e outras formas de conduta 

humana, que determinam: 

a) como se distribui e se exerce a autoridade política; 

b) como se atendem aos interesses públicos. 

Em particular, os interesses públicos participam da administração pública na 

medida em que são avaliados e integram programas e ações empreendidas pelo governo 

dirigidas para o desenvolvimento desejável. 

Musgrave (1974 apud COSTA, 2006, p.4) propôs uma classificação das funções 

econômicas do Estado, denominadas “funções fiscais” e consideradas também como 

“funções do orçamento”, como principal instrumento de ação estatal na economia. Essas 

funções são assim definidas: 

a) alocativa – promover ajustamentos na alocação de recursos; 

b) distributiva – promover ajustamentos na distribuição de renda; e 

c) estabilizadora – manter a estabilidade econômica. 

De acordo com Sartor (2003 apud COSTA, 2006, p.4), a administração pública 

gerencial assume um papel importante a partir da segunda metade do século XX, como 
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resposta ao aumento das funções econômicas e sociais do Estado, ao desenvolvimento 

tecnológico e à globalização da economia mundial. A eficiência da administração pública, 

reduzindo custos e aumentando a qualidade dos serviços, torna-se essencial para a 

satisfação das demandas do cidadão. 

Apesar do poder de regulação sobre a economia e sobre o desenvolvimento 

pertencer ao Governo Federal, cabe diretamente aos Estados e Municípios a definição de 

políticas mais detalhadas e pontuais, construindo mecanismos mais diretos de intervenção 

e promoção do desenvolvimento local. 

 

3.5. A experiência do federalismo no Brasil 

Para Aspásia Camargo (In: VERGARA, 2003, p.39), federalismo é um modelo 

original de organização do Estado que se caracteriza pela coexistência, em geral, de uma 

dupla soberania: a da União e a dos Estados. Na prática, as unidades subnacionais são 

dotadas de autonomia administrativa e política, o que significa que o sistema possui 

enorme flexibilidade gerencial, repartindo responsabilidades entre os seus entes federados 

e estabelecendo a equalização das condições de vida. 

O modelo dual de organização nasceu nos Estados Unidos no final do século 

XVIII, sendo que o Brasil é a única federação do mundo a possuir três níveis federativos: a 

União, os Estados e os Municípios.  

A autonomia política das unidades menores coexistindo com uma autoridade 

superior revelou-se bem sucedida na junção de grandes territórios continentais, em geral 

ex-colônias, cuja extensão, isolamento e diversidade combinavam com uma mesma 

autoridade política superior, favorecendo os mesmos arranjos na nova realidade do Estado 

independente, que são os casos do Brasil, Estados Unidos e do Canadá, que optaram 
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oportunamente pelo federalismo para acomodar diferenças regionais importantes sem 

perder a força de sua unidade política.  

O termo federação e a palavra federal, em suas origens americanas, designam o 

princípio da centralização, tal como constam dos famosos Federalist papers, escritos por 

John Jay, Hamilton e Madison, fundadores da federação americana no final do século 

XVIII. Tratava-se de integrar as 13 colônias americanas a partir de uma política externa 

comum, que garantisse a segurança contra a ameaça de inimigos externos, e de uma mesma 

moeda, que promovesse o comércio entre as referidas unidades (CAMARGO In: 

VERGARA, 2003, p.41). 

No entanto, Aspásia Camargo nos diz, para o Brasil do final do século XIX, a 

palavra federação foi interpretada no sentido inverso, com sinônimo de descentralização, 

em oposição ao excessivo centralismo do Brasil imperial.  

O federalismo, como reivindicação política, só se inscreve na agenda nacional no 

final do século XIX, quando ganha força o discurso republicano, diante do esgotamento do 

Império. A institucionalização do regime federativo no país se deu na Constituição de 1891 

no período da Primeira República (1889-1930). Durante o Império havia o receio de que as 

oligarquias locais tomassem conta da política. Este pensamento era compartilhado pelos 

políticos centralistas e por aqueles de índole federalista, porém, dominados pelo mesmo 

receio de que a federação pudesse sofrer divisões caso se transferisse o comando do país às 

oligarquias locais.  

Por fim, a própria tradição unitária e centralista da monarquia portuguesa promoveu 

a independência do Brasil. Tendo criado um dos Estados nacionais mais antigos da Europa, 

no século XIV, os portugueses sempre procuraram manter o Brasil unido sob um poder 

central, a partir do controle do delta do Amazonas, chegando até o Prata.  
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O receio de que as oligarquias tomassem conta do poder, na medida em que 

houvesse a descentralização federativa, acabou por ocorrer. E na primeira fase da 

federação brasileira, logo após a implantação da República, as oligarquias, de alguma 

forma, impediram o florescimento da democracia, mesmo com a descentralização política.  

Mais tarde, em 1937, entramos no primeiro período de governo autoritário no 

Brasil, quando ficou marcada a noção de centralismo associada ao autoritarismo. No poder 

até 1945, a ditadura Vargas criou o chamado Estado Novo, muito semelhante e inspirado 

pelas visões totalitárias que na época eram hegemônicas na Europa. De qualquer maneira, 

houve nesse período um federalismo de fachada. Sua índole centralista ficou simbolizada 

numa grande cerimônia de queima de bandeiras dos Estados federados (HOFMEISTER, 

2001, p. 52).  

Com a volta à democracia, em 1946, inaugurou-se a primeira fase de florescimento 

do federalismo democrático, com o equilíbrio de autonomias estaduais. Os Estados eram 

dotados de competências importantes no plano político, administrativo e tributário, o que 

permitiu a dinamização de sua vida política.  

Houve uma mudança muito grande em 1964 com o golpe militar. Voltou-se ao 

sistema centralizador, mas manteve-se o federalismo como fachada. Mais do que uma mera 

fachada, tinha alguma efetividade, no entanto, controlado pelo centro. Este controle 

centralizado se dava sob os pontos de vista tributário, fiscal e político. 

Os governadores passaram a ser designados pelo poder central, bem como, os 

prefeitos das capitais. A autonomia tributária dos Estados se reduziu muito, levando-os a 

uma relação de dependência crescente com o poder central. O financiamento para atender 

aos interesses das populações estaduais era condicionado à realização de obras e serviços 

dentro de planos determinados pelo Governo Federal. 
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Com a Constituição de 1988 floresce um novo tipo de federalismo. Volta-se ao 

federalismo democrático, porém restando alguns resíduos centralistas (HOFMEISTER, 

2001, p. 52). 

No momento da promulgação da Constituição de 1988, a reação à centralização 

fiscal do regime autoritário atingiu seu ponto culminante; o padrão de organização 

federativa que então emerge é tido como um dos mais descentralizados entre os países em 

desenvolvimento.  

Um dos resultados práticos mais importantes desse modelo foi o de ter forçado a 

descentralização das políticas públicas, em geral concentradas em mãos do Governo 

Federal ou dos Estados e fortemente dependentes de alianças políticos partidárias. Um 

exemplo importante e de grande impacto foi a criação, pela Emenda Constitucional 14 (de 

setembro de 1996), do FUNDEF, fundo destinado à melhoria do ensino fundamental e que 

prevê a transferência de recursos federais a Estados e Municípios para o fim específico de 

melhoria dos salários dos professores (HOFMEISTER, 2001, p. 44).  

Um minucioso estudo comparativo sobre alguns dos principais países latino-

americanos, incluindo, México, Argentina, Colômbia e Venezuela considera o Brasil como 

o mais descentralizado do conjunto, caracterizado por: 

““A uncommon degree of decentralization: substantial automatic transfer, weak 
conditionality over the use funds, increased subnational taxing powers, and a weak 
delineation of responsabilities” (Willis, Garmam & Haggard, 1999:40)” 
(HOFMEISTER, 2001, p. 45) 

 

A Constituição de 1988 fez uma opção radical pelo Município, recuperando a 

tradição municipalista portuguesa herdada do Brasil Colônia e que foi estimulada pelos 

regimes centralistas do período do Império e, posteriormente, pelo Estado Novo. A 

tendência favorável ao Município manifestou-se também durante o regime militar, que 

temia, antes de tudo, o poder exagerado dos governadores, os quais, na República de 1946, 
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assim como na República Velha, desafiaram a soberania do poder central. O resultado é 

que, na Constituição de 1988, prevaleceu o princípio, no art. 30, de que ao Município cabe 

a responsabilidade por todos os assuntos de interesse local (CAMARGO In: VERGARA, 

2003, p. 42).  

Como já dito anteriormente neste trabalho, ficou também configurado que o 

Governo Federal, Estados e Municípios partilham de um grande número de competências 

comuns ou concorrentes, configurando um federalismo anárquico que ora cria a 

competição excessiva entre os três níveis da Federação, ora favorece a omissão, sempre 

que possível, em função de uma acentuada crise fiscal.  

Para Aspásia Camargo (In: VERGARA, 2003, p. 43), tamanha ambigüidade 

favoreceu a descentralização e facilitou arranjos baseados no bom senso e na competição 

natural que se desenvolveu entre o Governo Federal e, especialmente, entre Estados e 

Municípios. Contou, ainda, com a pressão social de baixo para cima. 

A participação federal na receita disponível passou de 61% em 1989 para 56% em 

1996, enquanto a dos Estados cresceu de 25% para 27% e a dos Municípios subiu de 14% 

para 17% no mesmo período (CAMARGO In: VERGARA, 2003, p. 43). 

Pressões políticas e incapacidade gerencial levaram também o Governo Federal a 

aumentar substancialmente as transferências voluntárias para os Municípios, cuja 

proximidade da população exigiu a expansão de encargos, embora sem a equivalente 

redistribuição de recursos.  

Poucas federações no mundo apresentam desequilíbrios de renda tão grande quanto 

o Brasil, uma vez que um só Estado, São Paulo, concentra 40% do Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional e três Estados – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo – alcançam 65%. 

Se forem acrescentados os três Estados do sul, ultrapassa-se 80%, deixando migalhas para 
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os 20 Estados restantes que, em sua maioria, não ultrapassam 1,5% do PIB (CAMARGO 

In: VERGARA, 2003, p. 44). 

Quanto aos Municípios, o processo assimétrico agrava-se ainda mais, tendo em 

vista que mais de 80% deles não geram praticamente nenhuma renda própria e, o que é 

pior, acima deles, metade dos Estados é tão pobre que tampouco é capaz de fazê-lo, 

vivendo de subsídios do Governo Federal.  

Os problemas sociais acumulam-se nos dois extremos: de um lado, grande número 

de Municípios muito pequenos, carentes de infra-estrutura e isolados do mercado; de outro, 

alta concentração populacional nas grandes cidades. Dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) demonstram que 80% da população vivem nas 100 maiores 

cidades brasileiras (CAMARGO In: VERGARA, 2003, p. 45). 

Mesmo assim, é inegável, como vem constatando o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) há alguns anos, inclusive para os 

Municípios pobres e pequenos, que a descentralização provocou a melhoria das condições 

de vida e das políticas públicas e aumentou o combate à pobreza, graças à proximidade 

entre o poder local e as necessidades mais prementes dos cidadãos.  

A principal característica do federalismo contemporâneo, que prevalece em todos 

os continentes, é seu caráter democrático e antioligárquico.  

Desde a Constituição Federal de 1988, que reorganizou o pacto federativo, os 

Municípios têm competência para organizar e manter serviços de interesse local, como é o 

caso dos transportes coletivos, educação fundamental, atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), proteção do patrimônio histórico-cultural e controle do uso e parcelamento 

do solo. Os serviços públicos mantidos pelas prefeituras são operados por entidades da 

administração direta e indireta. As primeiras compreendem os órgãos da estrutura 
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administrativa da prefeitura, enquanto os órgãos da administração indireta são entidades 

dotadas de personalidade jurídica própria, tais como: autarquias, fundações públicas, 

sociedades de economia mista, empresas públicas vinculadas à secretaria em cuja área de 

competência se enquadra sua principal atividade (MEIRELLES, 2001, p. 637). 

O modelo de governo adotado pelo Brasil tem entre seus pilares a redução do 

tamanho do Estado e a descentralização do poder. Com base neste último item foi criada 

uma série de condições legais e estruturais visando aumentar a importância dos 

Municípios. Por importância pode-se entender como sendo a aproximação das decisões e 

ações estatais das demandas sociais manifestadas pela população.  Seguindo esta mesma 

lógica, a Constituição de 1988 deu mais liberdade para que a sociedade local decidisse 

sobre a criação de Municípios. O que se notou foi uma sensível expansão do número de 

novos Municípios. Em paralelo, também houve um aumento expressivo do volume de 

recursos a serem geridos localmente, oriundos de maior participação na arrecadação 

federal e do aumento do poder de tributação dado pela nova Constituição.  

O crescimento dos Municípios, em números e em importância, não foi 

acompanhado na mesma velocidade pela adoção de práticas adequadas de gestão 

administrativas. Outra dificuldade foi em encontrar dirigentes com experiência em gestão 

pública nesses novos tempos para administrar o considerável aumento de recursos e 

atribuições das prefeituras.   

Alguns dos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) dão uma idéia da relevância em que se situam os Municípios brasileiros, 

como podemos ver a seguir: 

Tabela 1 – Municípios brasileiros por classes de tamanho da população 
  Habitantes Número Municípios 
Até    5 000  1 359 
De     5 001 a   20 000  2 631 
De   20 001 a 100 000  1 317 
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  Habitantes Número Municípios 
De 100 001 a 500 000   219 
Mais de 500 000   34 
          Total  5 560 

Fonte: IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros. 2004. 

 

Tabela 2 – Municípios brasileiros por número servidores ativos na administração 
direta. 
  Habitantes Número Servidores 
Até    5 000  212 120 
De     5 001 a   20 000  935 442 
De   20 001 a 100 000 1 312 750 
De 100 001 a 500 000  706 582 
Mais de 500 000  692 165 
          Total 3 859 059 
Fonte: IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros. 2004. 
Obs: Os servidores públicos aqui referidos são os que estão ligados à administração direta, 
por relações profissionais e/ou políticas ligadas à atividade do executivo. 
 

Tabela 3 – Despesa dos Municípios Brasileiros, segundo a natureza – 2003  
Natureza das Despesas Valor (1 000 R$) 
Despesas de custeio  93 710 953 
   Pessoal  48 698 538 
       Pessoal civil e militar  42 995 266 
       Obrigações patronais  5 703 272 
   Outras compras de bens e serviços  45 012 415 
Despesa de capital fixo  12 733 518 
   Construções  8 842 124 
   Aquisição de máquinas e equipamentos  3 711 857 
   Aquisição de terrenos e imóveis   179 537 
 Dívida pública  4 542 530 
   Juros  2 343 583 
       Internos e externos  2 343 583 
   Amortizações  2 198 947 
       Internas e externas  2 198 947 
Despesas de transferências  11 215 056 
   Transferências correntes  11 186 885 
       Transferências de assistência e previdência  9 071 758 
           Benefícios a servidores públicos  8 323 260 
          Outras transferências de assistência e previdência   748 497 
       Diversas transferências  2 115 128 
           Para o exterior   1 385 
          Outras transferências  2 113 743 
   Transferências de capital   28 171 
        Diversas transferências   28 171 
          Outras transferências   28 171 
Imposto sobre a produção   179 476 
Subsídios   158 834 
Inversões financeiras   577 641 
           Total das despesas  123 118 007 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 2004. 
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Os números aqui apresentado não esgotam as possibilidades de demonstrar o 

impacto que as administrações municipais têm sobre o modo de viver da população. 

Porém, é o suficiente para realçar a necessidade da adoção de novas formas de 

acompanhamento pela população dos resultados da gestão dos recursos públicos 

municipais.   

 

3.6. A avaliação da gestão pública  

Segundo a visão que nos passa Santos & Cardoso (2001, p. 5), as tendências no 

campo das reformas administrativas nos últimos quinze anos apontam o uso da avaliação 

como instrumento para o aperfeiçoamento da gestão governamental, o aumento da 

eficiência e a ampliação do controle social como respostas aos desafios que se colocam 

para a administração pública em todos os seus níveis: atender de forma eficiente, rápida e 

satisfatória às demandas crescentes e diferenciadas vindas tanto da sociedade quanto de 

órgãos do próprio sistema. Nessas quase duas décadas, tem-se exigido das instituições 

governamentais uma atuação mais parecida com a de organizações privadas, no sentido de 

ter compromissos e responsabilidades perante os contribuintes (equiparados aos 

“acionistas” das empresas privadas); por sua vez, os contribuintes têm exigido que o 

dinheiro que “investem” no governo seja mais bem gerenciado e despendido. 

Informações adequadas sobre o funcionamento da Administração Pública podem 

ajudar os órgãos administrativos a desenvolver suas políticas, administrar seus custos de 

forma mais eficiente, aumentar sua efetividade e promover a transparência da gestão 

pública, ampliando o grau de “accountability”4.  

                                                 
4 Accountability é um termo de difícil tradução. Mesmo na língua original o termo é ambíguo. Utiliza-se 
neste trabalho no sentido de “responsabilização”.  
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Devido à confusão que pode causar, por conta das diversas expressões correlatas, 

tais como produtividade ou eficácia, define-se que monitoramento ou medição do 

desempenho é a forma pela qual um governo determina se está oferecendo produtos ou 

serviços de qualidade a um custo razoável.  

O controle do Estado sobre o alcance das metas institucionais, definidas dentro da 

organização, envolve a utilização dos seguintes indicadores: de eficácia, de eficiência 

(indicadores financeiros, de desempenho operacional, de verificação do comprometimento 

da estratégia com as ações e os programas desenvolvidos pela organização) e de qualidade, 

que medirão o efeito do produto e/ou serviço no cliente-cidadão e cidadão-servidor. 

A avaliação de desempenho de instituições públicas e o performance measurement 

vêm assumindo relevância no processo de políticas públicas. Os países que lideraram as 

primeiras iniciativas de reforma do Estado de inspiração “pós-burocrática” ou gerencial 

nos anos 1970/1980 consideraram (e continuam considerando) a avaliação não como uma 

etapa, mas como uma característica do ciclo de políticas públicas. Em países menos 

desenvolvidos, a avaliação também adquire relevância, especialmente em função do papel 

indutor de organismos internacionais, como o Banco Mundial, na implementação de 

reformas no serviço público.  

SANTOS (2001) esclarece melhor a diferença entre avaliação de desempenho e 

performance measurement: 

“Há uma certa tendência dos gestores públicos a considerar as duas 
coisas como se fossem uma só. No entanto, a literatura mostra que são etapas de 
um processo: o GAO (US General Accounting Office) considera o performance 
management como “um processo contínuo de monitoramento e divulgação dos 
resultados dos programas, particularmente sobre o progresso em relação a metas 
pré-definidas, tipicamente conduzido pela equipe ou instituição responsável pelo 
programa”. Já a avaliação do programa, “são estudos sistemáticos e individuais 
conduzidos periodicamente ou ad-hoc para aferir o grau de sucesso de um 
programa, freqüentemente conduzidos por peritos externos ao programa”. 
(GAO/GGD 98-26, Performance measurement and evaluation. Definitions and 
relationships, April 1998). (SANTOS & CARDOSO, 2001, p. 7) 
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Segundo o Banco Mundial, um elemento chave das organizações bem sucedidas é a 

sua habilidade de aprender com a experiência e de reagir ao mercado ou às demandas dos 

clientes, e a capacidade de absorver informações, de ajustar o desempenho e de adaptar-se 

ao ambiente. Essas características tornam-se vitais tanto para os governos quanto para as 

instituições privadas num ambiente determinado cada vez mais pelas pressões da opinião 

pública e pelas demandas da sociedade por eficiência e capacidade de resposta. 

A capacidade de avaliação pode desempenhar um papel decisivo em quatro áreas 

principais na gestão pública:  

a) no diagnóstico inicial: a partir do cenário em que se encontra, definir as 

diretrizes para a formulação do tipo de política pública necessário;  

b) no processo decisório: apresentar alternativas de ação, avaliando custos e 

benefícios das políticas públicas adotadas, ajudando a identificar o que funciona e o que 

não funciona;  

c) durante a implementação: o monitoramento dos resultados obtidos ao longo do 

processo permite que o gestor “pilote” a política, efetuando os ajustes que se façam 

necessários, devido a mudanças no cenário;  

d) ao término da política, avaliam-se os resultados obtidos em relação ao que se 

esperava inicialmente. Dessa tarefa, pode-se descobrir causas do insucesso, aperfeiçoar a 

alocação de recursos no processo orçamentário, além de auxiliar a alocação eficiente dos 

recursos arrecadados. Quando se avalia o impacto das políticas (avaliação ex post), abrem-

se oportunidades de aperfeiçoamento de programas e projetos de investimento, ampliando 

a accountability e contribuindo para uma cultura orientada para o desempenho nas 
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agências governamentais e para o desenvolvimento de critérios direcionados à aplicação de 

recursos. 

Conseguir uma gestão pública eficiente e comprometida com os resultados requer 

transformações em várias dimensões: surgimento de lideranças internas, incorporação de 

técnicas modernas de gestão que facilitem o processo de tomada de decisões, 

estabelecimento de metas de desempenho mensuráveis dentro de um quadro participativo e 

comprometimento dos diversos níveis com uma gestão de melhor qualidade, de modo que 

os avanços conseguidos permaneçam.  

Uma das ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento desse tipo de gestão é 

a mensuração e a avaliação do desempenho institucional por meio de um conjunto de 

indicadores-chave. Um sistema de informação regular sobre gestão e desempenho abre a 

possibilidade de maior eficiência na alocação de recursos físicos, humanos e financeiros, 

incrementa a autonomia e a responsabilidade dos dirigentes, pois estes contarão com bases 

sustentáveis de informação para a tomada de decisões e, do ponto de vista central, ajuda a 

melhorar os sistemas de controle sobre os serviços públicos.  

SANTOS compreende indicador como:  

“Uma construção teórica, um símbolo que deve conferir clareza e precisão à 
linguagem dos atores envolvidos no planejamento, na execução e na supervisão de 
um programa.” (SANTOS & CARDOSO, 2001, p. 8) 

 

Da perspectiva dos funcionários, a existência de indicadores, metas e avaliações de 

desempenho institucional permite vincular as tarefas que estes desenvolvem ao alcance de 

resultados tangíveis em benefício da comunidade, aumentando, assim, os níveis de 

satisfação e realização em seu trabalho.  

Um sistema de indicadores de desempenho bem planejado e bem estruturado 

oferece a possibilidade de um grau maior de compromisso com resultados durante a 
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discussão e a execução de programas mediante a determinação de metas de desempenho 

que expressem os sucessos esperados em termos da quantidade e qualidade dos serviços 

prestados à comunidade e a efetividade e a eficiência com que são oferecidos.  

Um fator fundamental para a qualidade da gestão de qualquer instituição é a sua 

capacidade de medir seus resultados. Para organizações públicas, esta é uma tarefa que 

encerra algumas complexidades específicas derivadas de suas características institucionais. 

Sem dúvida, as técnicas de avaliação de gestão encontram-se mais desenvolvidas no setor 

privado do que no público. As razões principais desse quadro derivam de uma certa 

dificuldade para medir os produtos oferecidos pelo setor público, devido à multiplicidade 

de objetivos que as instituições públicas perseguem e dos serviços que provêem e, 

principalmente, à ausência de mercados, de preços e de transações, o que dificulta a 

mensuração de sucessos por meio de uma expressão monetária simplificada, 

principalmente quando se trata de monopólio natural ou não, como Segurança ou Relações 

Exteriores.  

Isto significa que não existem para o setor público indicadores diretos e sintéticos 

de mensuração de desempenho tais como os que geralmente se aplicam na empresa 

privada. Muitas vezes o impacto de uma ação, no serviço público, depende de fatores 

exógenos à gestão, de condições econômicas globais ou de prioridades políticas, o que 

dificulta uma avaliação objetiva do valor que esta ação específica agrega.  

No setor privado, os sistemas de avaliação de gestão orientam-se para a 

mensuração dos resultados financeiros da empresa. Esses resultados, em geral, têm uma 

base objetiva de medidas, que deriva da valoração de seus produtos e insumos no mercado, 

assim como de seu desempenho financeiro. Dessa forma, a participação no mercado, as 
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utilidades e o custo unitário de produção, entre outros, constituem indicadores tradicionais 

de gestão empresarial.  

Por outro lado, a gestão dos serviços públicos compõe-se da oferta de diversos bens 

e serviços, ofertados gratuitamente ou subsidiados, o que impede sua redução a uma 

expressão monetária comum. Conseqüentemente, a gestão é avaliada basicamente por meio 

do consumo de recursos (nível de gastos, dotação de pessoal, déficit etc), em vez de medir 

os benefícios à comunidade.  

A adoção de um sistema de indicadores de gestão, que avalie permanentemente a 

eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados à comunidade tem um enorme 

potencial como ferramenta para melhorar a gestão pública. As organizações públicas 

devem cumprir seus objetivos ao menor custo possível e definir critérios de eficiência na 

avaliação dos resultados. Longe de se descuidar da missão a cumprir, isto contribui para o 

reforço do objetivo de alcançar a máxima eficiência no uso dos recursos fiscais.  

A utilização de indicadores de desempenho nas instituições públicas apresenta 

algumas vantagens. Do ponto de vista organizacional:  

a) possibilita a avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho global da 

instituição por meio da avaliação de seus principais programas e/ou 

departamentos.  

b) induz um processo de transformações estruturais e funcionais que permite 

eliminar inconsistências entre a missão da organização, sua estrutura e seus 

objetivos prioritários.  

c) apóia o processo decisório de desenvolvimento organizacional e de 

formulação de políticas de médio e longo prazos.  
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d) melhora a coordenação da organização com seus dirigentes, estendendo o 

processo até a discussão fundamentada dos resultados e o estabelecimento 

de compromissos com estes.  

e) apóia a introdução de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho, 

tanto institucionais como individuais.  

f) gera maior grau de confiabilidade da gestão institucional, permitindo 

eliminar trâmites desnecessários nesse novo contexto.  

Do ponto de vista do gestor público, por sua vez:  

a) melhora o processo decisório: oferece aos gestores públicos a informação 

necessária para bem desempenhar suas funções de controle da máquina;  

b) permite a avaliação do desempenho da gestão: “liga” o desempenho 

individual (de secretários ou responsáveis por projetos) ao desempenho 

organizacional e aos aspectos de gestão de pessoas, além de motivar os 

funcionários;  

c) possibilita a responsabilização dos gestores a cargo dos projetos;  

d) viabiliza a participação dos cidadãos: relatórios periódicos e transparentes 

do desempenho da gestão podem estimular o público a ter mais interesse 

pelos serviços públicos oferecidos pelas diferentes esferas e níveis de 

governo, além de encorajar os funcionários públicos a prestar serviços de 

melhor qualidade;  

e) dá maior objetividade ao discurso cívico: torna as deliberações públicas 

sobre a oferta dos serviços públicos mais objetivas, baseadas em fatos e 

mais específicas.  



 

 

68 

Existem diversas formas de estabelecer sistemas de monitoramento e de avaliação 

de desempenho das organizações públicas que não devem ser vistas como contraditórias, 

mas como peças de um grande quebra-cabeça, complementares entre si. De fato, são tantos 

os objetivos e tão diferentes são os programas conduzidos, por exemplo, na área social e na 

área econômica, que não se justificaria a adoção de apenas uma forma de avaliação de 

desempenho para toda uma administração. Por outro lado, todos esses sistemas devem 

“conversar” entre si, de modo que seus resultados possam ser acompanhados, 

compreendidos e analisados por diferentes observadores.  

Deve-se entender a avaliação da gestão institucional como um processo 

permanente. Seu desenvolvimento permite medir a capacidade do sucesso dos resultados, 

segundo parâmetros previamente estabelecidos e negociados na organização e dali derivar 

os programas e as medidas que permitam as melhorias que sejam pertinentes. Para se 

utilizar um indicador, é necessário antes ter bem definidos alguns passos no planejamento 

ou no monitoramento, a fim de melhor utilizar os padrões de comparabilidade e de 

mensurabilidade. Os indicadores definem o sentido e o alcance de um programa e medem 

o alcance dos objetivos em cada uma das etapas do programa.  

Uma forma muito difundida de vincular indicadores de desempenho aos propósitos 

essenciais de uma organização é a implementação do planejamento estratégico, 

considerando este um processo metodologicamente estruturado mediante o qual uma 

organização mostra a especificação de sua missão, a segmentação dessa missão em 

objetivos e a alocação de responsabilidades pelo cumprimento desses últimos. O 

componente central de um processo de planejamento estratégico é a formulação da missão 

institucional e de objetivos estratégicos.  
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Uma vez que os indicadores de desempenho sejam desenvolvidos, devem ser 

interpretados e avaliados. Sabendo que o desempenho de uma instituição é um conceito 

relativo e, por isso mesmo, não pode ser avaliado em relação a um padrão, sugerem-se três 

bases de comparação:  

a) em relação ao desempenho da instituição no tempo, nos anos anteriores. 

b) em relação ao desempenho de seus pares, ou instituições similares ou 

comparáveis.  

c) em relação ao que foi planejado ou orçamentado para um período 

determinado.  

Sobre o uso intensivo que o “piloto” de um programa deve fazer dos indicadores, 

V. de LANDSHEERE (1992 apud SANTOS, 2001, p.12) diz que um indicador é uma 

estatística5 direta e válida que informa sobre a situação e as mudanças de amplitude e de 

natureza que ocorrem, ao longo do tempo, como um fenômeno social considerado 

importante. Um sistema de indicadores deve permitir comparações longitudinais e/ou entre 

diferentes áreas geográficas, marcando as diferenças significativas encontradas em relação 

a esse fenômeno.  

Em que pese a importância de instrumentos de avaliação, no entanto, ainda se vê 

em muitos países a dificuldade de se instalar uma cultura de avaliação, como informa o 

Banco Mundial: a construção de sistemas de monitoramento e a avaliação de desempenho 

requerem o emprego maciço de recursos físicos, materiais, financeiros, tecnológicos e 

humanos (o que, nesses países, por definição, não se encontra em abundância) e o uso dos 

resultados das avaliações de desempenho na formulação de políticas e na alocação de 

                                                 
5 O autor esclarece que se faz necessário distinguir entre dado (informação quantitativa ou qualitativa, tratada 
estatisticamente e útil para a tomada de decisões) e estatísticas (dado quantitativo). Os indicadores, 
quantitativos ou qualitativos, são construídos a partir de estatísticas, embora o processo de monitoramento 
também lance mão de dados qualitativos.  
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recursos, quando se logra construir tais sistemas, é ainda incipiente. O próprio receio 

quanto aos resultados da avaliação e a sensibilidade às críticas oriundas dos resultados 

desfavoráveis acaba por inibir a avaliação, impedindo que seja implantada a cultura da 

avaliação.  

O Banco Mundial aponta a ocorrência de alguns problemas comuns, especialmente 

nos países em desenvolvimento, tais como o reduzido interesse e comprometimento dos 

níveis políticos com a função de avaliação, que daí se espraia ao nível burocrático; a 

insuficiência de mecanismos para tornar operacionais os resultados das avaliações, 

especialmente a inexistência de vinculação institucional entre os responsáveis pela 

avaliação e os avaliados; a maior preocupação com a formulação e a implementação de 

programas e projetos do que com seu desempenho ou conclusão; o baixo envolvimento dos 

órgãos de avaliação com projetos financiados com recursos externos; a reduzida atenção 

com a objetividade e independência da avaliação e com sua qualidade e tempestividade; o 

alto custo da avaliação e o pouco acesso a métodos de avaliação de menor custo; e a 

insuficiência de pessoal qualificado para a tarefa de avaliar.  

Contudo, a experiência aponta alguns fatores de sucesso para o desenvolvimento de 

um sistema de avaliação, tais como o papel de um ministério ou agência que lidere, suporte 

e encoraje o processo. Importante também é o grau de independência das avaliações da 

atuação das instituições públicas, a fim de se evitar sua captura pela própria burocracia 

avaliada. Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) (SHAND, 1998), a avaliação tanto pode ser colocada sob responsabilidade de 

uma agência central ou de órgãos centrais dos ministérios, ou ficar a cargo de instituições 

de auditoria, internas ou externas, ou ser executada por avaliadores especialistas, ou pelas 

próprias equipes encarregadas da implementação –  em qualquer caso, destaca a OCDE, a 



 

 

71 

avaliação poderá funcionar satisfatoriamente. Para atender a esse requisito, alguns países 

dispõem de órgãos de avaliação ora desvinculados do Poder Executivo, ora vinculados 

diretamente ao Chefe desse Poder, ou a um ministério “forte” (tais como Planejamento ou 

Fazenda), e ora ambos os tipos de organismos, como ocorre no Governo Federal brasileiro, 

em que existe um sistema “formal” de controle e avaliação no Poder Executivo, 

compartilhado entre os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, e 

outro no Poder Legislativo, compartilhado pelas Comissões de Fiscalização e Controle da 

Câmara dos Deputados e Senado Federal e pelo Tribunal de Contas da União. Porém, os 

melhores resultados têm sido registrados quando um órgão poderoso ou influente como 

ministérios de planejamento ou finanças ou os national audit offices assumem esse papel.  

O apoio político do Chefe do Governo é também importante para transmitir a idéia 

de relevância da avaliação para o conjunto do governo.  

 

3.6.1. Avaliação de políticas públicas 

Em um sentido estrito, avaliar é determinar o mérito e a prioridade de um projeto 

de investimento ou de um programa social, geralmente financiado com recursos públicos e 

voltado para resolver um determinado problema econômico ou social. Por isso, aquilo que 

chamamos avaliação é geralmente caracterizado, na literatura especializada, como 

avaliação de programas (program evaluation). 

Para ROSSI (apud HOLANDA, 2003, p.2) a avaliação de programas corresponde 

à: 

“utilização de metodologias de pesquisa social para investigar, de forma 
sistemática, a efetividade de programas de intervenção social que foram adaptados 
ao seu ambiente político e organizacional e planejados para conformar a ação social 
numa maneira que contribua para a melhoria das condições sociais” 
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Essa avaliação pode abarcar os mais variados aspectos do projeto ou programa, que 

vão de sua concepção original e do seu planejamento ao seu processo de implementação e 

à aferição dos seus efeitos e resultados a curto, médio e longo prazo. Quando todos esses 

aspectos são considerados de forma integrada, diz-se que a avaliação é compreensiva ou 

abrangente. 

Para Carol Weiss (apud HOLANDA, 2003, p.2): 

“avaliação é uma análise ponderada e sistemática (sistematic assessmen”) da 
operação e/ou dos resultados de uma política ou um programa, em confronto com 
um conjunto de padrões implícitos ou explícitos, tendo como objetivo contribuir para 
o aperfeiçoamento desse programa ou política” . 

 
Muitos autores enfatizam o processo de avaliação (levantamento sistemático de 

dados e sua comparação com padrões predefinidos), enquanto outros se concentram nos 

usos da avaliação (auxiliar o processo decisório). Mas, em geral, todos reconhecem que a 

avaliação é basicamente um instrumento para maximizar a eficácia (em termos de fins 

alcançados) e a eficiência (do ponto de vista da economicidade dos meios) dos programas 

governamentais, numa conjuntura de recursos cada vez mais escassos. 

O objetivo básico de qualquer avaliação é obter informações úteis e críveis sobre o 

desempenho desses programas, identificando problemas e limitações, potencialidades e 

alternativas, levantando práticas mais eficientes (best practices) e recolhendo lições e 

subsídios que possam ser retroalimentados no processo de planejamento e formulação de 

políticas públicas, de modo a aumentar a sua efetividade, eficiência e eficácia. 

O objeto da avaliação para HOLANDA (2003) pode ser identificado a partir da 

lista dos 5 Ps: a) produto, b) pessoal, c) performance ou desempenho, d) projeto ou 

proposta , e) programa (ou plano) e f) política. 

Os dois primeiros constituem práticas muito antigas – a avaliação de produto, no 

setor empresarial, e a avaliação de pessoal nos setores público e privado. Alguns entendem 
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que a avaliação de produto remonta ao homem pré-histórico, desde que ele chegou ao 

estágio de homo habilis e passou a selecionar armas e ferramentas, a partir das alternativas 

disponíveis. Com a formação dos primeiros grupos sociais, algum tipo de avaliação de 

pessoal certamente começou a ser praticada. E o sistema do mérito que ainda hoje procura-

se implantar nos governos remonta, na realidade, aos ensinamentos de Confúcio (552-479 

a. C.), que começaram a ser incorporados à administração chinesa durante a dinastia Han 

(206 a.c. – 220 d.C.). 

O processo de avaliação pode ser desenvolvido em diversos níveis e sob diferentes 

enfoques, mas sempre pressupõe a explicitação de um modelo de avaliação, ou seja, de um 

quadro de referência que busca resgatar a lógica interna ou a teoria que está subjacente à 

intervenção, programa ou projeto que é objeto da avaliação. 

Os modelos ou enfoques de avaliação são variados. Combinando as opiniões de 

diversos autores HOLANDA (2003, p.4) identificou, pelo menos, seis modelos; 

a) o modelo baseado em objetivos, quando estes estão claramente definidos e 

constituem parâmetros explícitos para o trabalho de avaliação; 

b) o modelo voltado para a tomada de decisão (ou orientado para a gestão) ou 

seja, para obter informações que permitam a tomada de decisões em relação 

ao futuro do programa ; 

c) o modelo livre de objetivos (goal free model) quando o avaliador se debruça 

sobre os resultados efetivamente alcançados, independentemente do que 

estabeleciam os objetivos iniciais; 

d) o modelo transacional ou orientado para os participantes, dentro do qual o 

avaliador é um observador participante e se estabelece uma interação entre 
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avaliador e avaliados; esse modelo é usado principalmente em 

monitoramento e avaliação de processo; 

e) o modelo do contraditório (adversary oriented ou advocacy oriented), 

quando deliberadamente se pretende chegar à avaliação contrastando pontos 

de vistas divergentes, como em um júri; 

f) o modelo de discrepâncias, utilizado em programas e projetos que se 

realizam em ambientes complexos, quando não se pode estabelecer 

previamente relações de causa e efeito entre variáveis; neste caso, a 

avaliação tem por objetivo exatamente definir essas relações, comparando 

os resultados obtidos com os padrões temporários e tentativos estabelecidos 

inicialmente. 

 

 

3.6.2. Avaliação de desempenho na experiência internacional recente 

Para SOUZA (2005), a importância da avaliação e de um sistema de 

acompanhamento de desempenho das instituições públicas vem-se manifestando em 

diversos países e, em muitos casos, de forma vinculada à adoção de contratos de gestão ou 

formas assemelhadas de vincular ganhos de eficiência e eficácia à autonomização ou 

reautonomização dos aparelhos estatais. Em outros, vem-se associando à adoção de formas 

mais flexíveis de gestão dos recursos humanos, cuja adequação varia de país para país 

conforme o perfil de seu corpo de funcionários e quadros dirigentes.  

Na visão de SANTOS (2001, p.5), a avaliação de desempenho surge, na 

experiência internacional recente, freqüentemente associada à utilização de formas 

contratuais ou semi-contratuais entre os órgãos da Administração Pública, representados 
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por seus titulares, e as entidades ou órgãos responsáveis pela implementação das políticas 

públicas ou prestação de serviços públicos, servindo como instrumentos para a fixação de 

metas e objetivos e para o estabelecimento de critérios para a aferição de seus resultados, 

cumprindo então um duplo papel. A sua implementação, no entanto, é um processo 

complexo, que acompanha a própria elaboração e institucionalização da avaliação de 

desempenho como instrumento de aperfeiçoamento da gestão governamental.  

Em comum, os contratos de gestão ou compromissos de desempenho têm como 

característica a adesão a um instrumento jurídico que regerá, por prazo determinado, 

direitos e obrigações recíprocos entre a entidade e o Estado-contratante. Esses contratos, 

pela sua importância no processo de implementação da Reforma do Aparelho do Estado, 

refletindo sobre diversos aspectos da gestão das entidades estatais, requerem análise mais 

detalhada de suas especificidades.  

Em 1988, surgem os “contratos de objetivos”, orientados para o planejamento 

estratégico com duração para períodos de três a quatro anos e caracterizados por maior 

objetividade em termos de metas e resultados esperados a curto prazo. Outras formas de 

contrato foram implementadas, notadamente entre o nível central e o nível regional de 

governo, com o objetivo de descentralizar atribuições para as administrações regionais, 

dada a natureza do sistema unitário francês. No âmbito da administração central, foram 

implementados, a partir de 1990, contratos com “centros de responsabilidade”, ou seja, 

internos aos ministérios, com o objetivo de flexibilizar a gestão do órgão público 

contratado e de acompanhar seus resultados com base nos compromissos assumidos no 

contrato. Para tanto, o órgão deveria desenvolver um “projeto de serviço”, tratando dos 

métodos internos de administração, da relação com os usuários, do plano de comunicação e 

de balanços sistemáticos baseados em indicadores de desempenho e métodos de avaliação 
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de resultados. No período de duração do contrato, de três anos, em que há um rigoroso 

sistema de acompanhamento dos resultados quantificados em metas, o Estado flexibiliza a 

gestão dos serviços, concedendo dotação orçamentária global, liberdade para distribuição 

de horários de trabalho, autorização para pagamento de gratificações a trabalhos 

suplementares, supressão de controles financeiros prévios, créditos para investimento em 

equipamentos e liberdade para usar as economias resultantes de ganhos no exercício 

anterior em melhoria das condições de trabalho e benefícios sociais aos funcionários.  

A remuneração do funcionário público também se vincula à qualidade dos serviços.  

As agências são avaliadas por níveis de desempenho e a ação ministerial é 

considerada mais importante que as normas legais. Em matéria de processos de 

gerenciamento, o planejamento é anual, com "alvos" ou metas numéricas sendo definidas 

para as agências. O orçamento sofre um input anual com projeções de três anos, com a 

avaliação anual da eficiência e o conseqüente estabelecimento de metas de melhoria. A 

avaliação do desempenho é feita contrastando o desempenho real com o desempenho 

planejado, com pouca avaliação de políticas públicas.  

No que se refere aos controles da gestão, o desempenho (economicidade, eficiência 

e efetividade) é mais enfatizado que o cumprimento dos processos e regulamentações 

recomendados. Isso requer tirar o foco da gestão de recursos humanos, capital e outros 

insumos e reposicioná-lo na identificação e na mensuração dos produtos da organização, 

garantindo maior flexibilidade aos gerentes, reduzindo os controles sobre eles e 

conferindo-lhes maior autonomia pela tomada das decisões referentes aos “seus” 

programas e recursos – em troca dessa flexibilidade, é possível garantir mecanismos de 

accountability, tais como contratação de desempenho e relatórios de desempenho (OCDE, 

1996).  
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3.6.3. Avaliação de desempenho de instituições públicas no Brasil 

Pela visão de SOUZA (2005, p. 2) no Brasil, houve, em um primeiro momento do 

processo de Reforma do Estado, o compromisso de ampliar o escopo da avaliação 

governamental, no ensejo de implementar a reforma gerencial focada em resultados, a 

partir do Governo Federal, especificando dois controles interligados: o controle do 

aparelho de Estado pelos cidadãos e o controle sobre o alcance das metas negociadas entre 

órgãos executores, órgãos supervisores e suas entidades vinculadas, materializadas em um 

documento denominado Contrato de Gestão. Além disso, iniciou-se de forma ampla a 

utilização integrada de avaliação de desempenho dos servidores públicos para fins 

remuneratórios, criando modelos que continuaram a ser adotados na atual gestão, ainda 

que, do ponto de vista organizacional, pareça haver uma certa estagnação.  

SANTOS (2001, p.22) diz que a preocupação com a avaliação de desempenho 

governamental no Brasil, ainda que como peça de retórica, está presente desde a década de 

1970, época áurea dos grandes planejamentos. No entanto, apenas recentemente as 

instituições governamentais vêm apresentando resultados de programas obtidos por meio 

de criteriosas pesquisas e análises. Da mesma forma, somente no período mais recente as 

diversas instituições governamentais responsáveis pela coleta de dados e informações 

sociais têm envidado esforços conjuntos no sentido de ter indicadores socioeconômicos 

confiáveis, de modo que as avaliações dos programas governamentais sejam confiáveis e 

transparentes. No que se refere à experiência brasileira com avaliações de desempenho 

organizacional, analisam-se, neste item, as tentativas de implementação dos contratos de 

gestão e, mais recentemente, a arquitetura montada para acompanhar e avaliar a 

implementação dos programas do Plano Plurianual – PPA 2000 a 2003.  
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A primeira proposta para implementação de Contratos de Gestão no país foi feita 

pela Rede Ferroviária Federal, em 1983. No período de 1983-1990, algumas propostas de 

contratação surgiram, mas nenhuma chegou a ser implementada. Nesse período, o 

Ministério das Minas e Energia formalizou compromissos de gestão, denominados 

“Convênios de Desempenho”, com oito empresas estatais: a Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a Usiminas, a 

Açominas, a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), a Aços Finos Piratini e a Companhia Siderúrgica Paulista (CSP). Esse 

instrumento tinha uma concepção muito parecida com o que mais tarde passou a ser 

chamado de Contrato de Gestão, pois também se tratava de implantação de uma 

Administração por objetivos e resultados, visando à melhoria do desempenho gerencial da 

empresa. A diferença essencial é que não se negociava a redução de controles do Governo 

sobre a empresa signatária e se tratava da supervisão do Ministério das Minas e Energia 

sobre as empresas, não envolvendo o Ministério do Planejamento e da Fazenda.  

Em 1991, o Governo Federal adotou o contrato de gestão como um dos 

instrumentos para promover a modernização das empresas estatais no Programa de Gestão 

das Empresas Estatais (PGE). Essa medida visava inicialmente à garantia de maior 

transparência nas exigências de caráter social e de política pública do governo sobre as 

entidades indiretas, além da identificação e caracterização das principais metas de 

desempenho e produtividade das entidades, sobre as quais deveria concentrar-se o controle 

governamental, conferindo-lhes, assim, maior autonomia de gestão. Por fim, visava 

igualmente à estipulação de compensação financeira pela prestação de serviços não 

empresariais, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da entidade.  
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Em 1992, foi emitido um decreto pelo Governo Federal em que foram estabelecidas 

as condições para celebração de contrato individual de gestão entre a União e a CVRD. 

Um outro decreto foi emitido em 1994, dispondo sobre as condições do contrato de gestão 

da Petrobras. Os dois decretos são bastante semelhantes, apesar de terem sido emitidos em 

gestões diferentes. A principal diferença diz respeito à dispensa de autorização prévia do 

Poder Executivo para a fixação dos preços dos produtos da CVRD. Já no decreto referente 

à Petrobras, essa dispensa não foi concedida.  

 
 

3.6.4. Como reconhecer um bom governo – Instituto Pólis 

Um interessante modelo de avaliação da gestão pública municipal foi desenvolvido 

pelo Instituto Polis (www.polis.org.br) em 1995. O mesmo se baseou numa série de 

indicadores e dados censitários publicados pelo Istituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 

Primeiramente, construiu-se o Índice Social Municipal e, em seguida, o Índice de Gestão 

Municipal. Apurando-se o coeficiente deste com aquele se encontrou o indicador de 

eficácia municipal. Por fim, apurou-se o coeficiente de eficiência de aplicação dos recursos 

financeiros comparando o Índice de Gestão Municipal com a classificação relativa dos 

Municípios pela receita municipal total per capita. Vê-se a seguir as bases e o modelo 

desenvolvido.  

Vale ressaltar antes a situação da criança como indicador de qualidade de vida que 

teve especial atenção neste modelo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância da ONU 

(UNICEF) considera a Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos (TMM5, o número de 

mortes de crianças de até 5 anos para cada mil nascidos vivos) como o mais importante 
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indicador da situação da infância em um país (ou Estado, região ou Município). Segundo 

esta entidade, a TMM5 constitui-se um indicador privilegiado, pois, entre outras coisas, ela 

mede um resultado final do processo de desenvolvimento (e não um “fator introduzido”, 

como o nível de matrícula escolar, a disponibilidade de calorias per capita ou o número de 

médicos por mil habitantes, que representam meios para um determinado fim), além de 

refletir uma grande variedade de “fatores introduzidos”: a saúde nutricional e o 

conhecimento das mães sobre a saúde; o nível de imunização e o uso da Terapia de 

Reidratação Oral; a disponibilidade de serviços de saúde materno-infantil (incluindo 

cuidados durante o período pré-natal); a disponibilidade de renda e de alimentos na 

família; a disponibilidade de água tratada e saneamento básico; e a total segurança da 

criança no seu meio ambiente. 

Outra ressalva vai para o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), um indicador 

que reflete as condições sociais de uma dada realidade, havendo uma estreita vinculação 

entre as altas taxas de mortalidade infantil e a pobreza: em 1989, enquanto o CMI entre 

famílias com renda per capita de mais de um salário mínimo (SM) correspondia a 33.3, o 

CMI entre famílias com renda mensal per capita de até um SM era de 75.2. Pelo Censo de 

1991, um em cada quatro chefes de família no país tinham renda mensal de até um SM, e 

22% recebiam entre um e dois SM (o que daria até meio SM per capita em uma família 

com quatro pessoas). Segundo o IBGE, a renda do chefe do domicílio corresponde em 

média a 75% da renda familiar. Assim, quase metade das famílias brasileiras encontra-se 

na base inferior do grupo que apresenta o CMI mais alto. 

O quadro abaixo apresenta algumas informações publicadas pelo UNICEF: 

Tabela 4 – Taxas mortalidade em menores de 5 anos, PNB per capita e CMI 
 TMM5 

em 1980 
TMM5 

em 1992 
Taxa média de 
redução/ano % 

PNB per capita 
91 US$ 

CMI 
1992 

Brasil 93 65 2.9 2940 54 
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 TMM5 
em 1980 

TMM5 
em 1992 

Taxa média de 
redução/ano % 

PNB per capita 
91 US$ 

CMI 
1992 

Peru 130 65 5.8 1070 46 
Egito 180 55 9.9 610 43 
México 81 33 7.5 3030 28 
Colômbia 39 20 8.9 1260 17 
Jamaica 59 14 8.4 1380 12 
Fonte: SOUTO, 1995, p. 19 (Situação Mundial da Infância – 1994 – UNICEF) 
 

A TMM5 e o CMI são indicadores que expressam a dramática realidade do país e 

colocam em xeque a nossa cidadania. É possível que uma discussão pública, com a 

participação dos movimentos sociais e da sociedade, poderia comprometer todos os 

governos com uma meta de redução da mortalidade infantil ambiciosa, porém viável, como 

a taxa já atingida pelo México entre 1980 e 1992. 

 

3.6.4.1. O índice social municipal dos grandes Municípios de São Paulo 

Na primeira etapa do estudo se apurou o Índice Social Municipal, optando-se pelo 

levantamento de informações sobre os 49 Municípios paulistas que em 1991 tinham mais 

de 100 mil habitantes. Eles representavam 8% do total de Municípios paulistas, mas 

contavam com 66% da população. Suas taxas de urbanização eram superiores à do país 

como um todo, abrigando, portanto, a maioria da população urbana do Estado. 

O Índice Social Municipal dos grandes Municípios paulistas foi construído a partir 

de dez indicadores municipais de condições de vida fornecidos pelo Censo-91, agregando 

outros seis indicadores do mesmo ano fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE). Assim, ele é o resultado da composição de 16 indicadores.  

Os Municípios foram apresentados segundo sua classificação final pelo Índice 

Social Municipal, que é resultado da média entre os indicadores e varia de 0.096 em 

Itaquaquecetuba até 0.896 em São Caetano do Sul. A tabela a seguir apresenta os 16 
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indicadores que compõem o Índice Social Municipal, com os melhores e piores valores e a 

média dos 49 maiores Municípios paulistas.  

Tabela 5 – Resumo dos indicadores que compõem o índice social municipal 
INDICADOR MELHOR MÉDIA PIOR 

1. Renda Média  7.2 São Paulo 4.8 2.8 Itaquaquec. 

2. Chefes fam. até 2 Sal Mín  23.7 Santos 35.3 47.3 Itapetininga 

3. Habit./Domic.  3.45 Santos 3.98 4.36 Itaquaquec. 

4. Cômodos/Domic.  6.13 Araçatuba, Bauru 5.25 3.96 Itaquaquec. 

5. Domic. até 3 Com  9.3 Mogi Guaçu 20.4 45.3 Diadema 

6. Água Inadequada  0.3 S. Caetano Sul 3.4 11.2 Itaquaquec. 

7. Esgoto Inadeq.  0.4 S. Caetano Sul 19.4 67.6 Sumaré 

8. Lixo Inadeq.  0.1 S. Caetano Sul 4.4 22.5 Itapevi 

9. Analfeb. em +15 anos  5.4 Santos 9.5 14.5 Itaquaquec. 

10. Criança c/ CH. Analf.  5.9 S. Caetano Sul 11.2 19.9 Guarujá 

11. Matríc. Pré-escola 88.9 Marília 42.5 2.2 Itapevi 

12. Evasão 1º G. Publ. 6.8 S. Bern. Campo 9.7 13.0 Pres. Prudente 

13. Retenção 1º G.  8.0 Araçatuba 14.0 21.4 Guarujá 

14. Seg/Prim. Grau 36.4 S. Caetano Sul 17.3 6.2 Embú 

15. Coef. Mortal. Infantil 15.6 São Carlos 27.8 48.2 Suzano 

16. Leitos/mil hab. 8.7 Jundiaí 2.8 0 Embú, Itaquaquec. 

ÍNDICE SOCIAL MUNICIPAL  0.896 S. Caetano Sul 0.556 0.096 Itaquaquec. 

Valor Adic. p.c. * (US$) 10 538 Barueri 3 317 285 Praia Grande 

Receita. Munic. p.c. **(US$) 425 S. Bern. Campo 209 60 Carapicuiba 

Taxa Cresc. / Ano % - 0.8 S.Caetano Sul 3.2 7.6 Itaquaquec. 

Fonte: SOUTO, 1995, p. 32  
(*)Valor Adicionado per capita: é uma medida econômica, que mais se aproxima do Produto Interno Bruto 
de um Estado, região ou Município. É com base neste dado que se define a maior parte da parcela do ICMS 
que retorna a cada Município. Valores transformados em dólares de 1991(***) . 
(**)Receita Municipal Total per capita : inclui toda a receita própria e as transferências, do Estado ou da 
União. Valores também em dólares de 1991. 
 

A tabela a seguir apresenta os 49 Municípios e os seus respectivos Índices Social 

Municipal. Neste trabalho, decidiu-se omitir a divulgação de tabela com todos os 

Municípios e seus 16 indicadores, pois o modelo pode ser compreendido a partir das 

informações apresentada neste estudo. As tabelas completas podem ser consultadas no site 

www.polis.org.br/obras/arquivo_51.pdf. 

Tabela 6 – Índice Social Municipal dos 49 Maiores Municípios de São Paulo 
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Município Índice Social Municipal 

São Caetano do Sul 0.896 
Santos 0.826 
Ribeirão Preto 0.763 
Americana 0.760 
São José do Rio Preto 0.755 
Campinas 0.730 
São Carlos 0.727 
Araraquara 0.725 
Jundiaí 0.720 
Santo André 0.706 
São Bernardo do Campo 0.697 
Rio Claro 0.695 
São Paulo 0.694 
São José dos Campos 0.679 
Sorocaba 0.668 
Bauru 0.665 
Piracicaba 0.659 
Franca 0.633 
Araçatuba 0.628 
Marília 0.627 
Taubaté 0.614 
Presidente Prudente 0.608 
Limeira 0.605 
Guaratingueta 0.586 
Mogi-Guaçu 0.574 
Itú 0.567 
Santa Barbara D'oeste 0.567 
Indaituba 0.548 
Jacareí 0.537 
Osasco 0.512 
São Vicente 0.505 
Mogi das Cruzes 0.497 
Bragança Paulista 0.480 
Pindamonhangaba 0.477 
Taboão da Serra 0.463 
Itapetininga 0.457 
Barueri 0.434 
Guarulhos 0.433 
Mauá 0.423 
Cotia 0.416 
Praia Grande 0.403 
Diadema 0.391 
Carapicuiba 0.373 
Sumaré 0.360 
Suzano 0.353 
Guarujá 0.295 
Embú 0.256 
Itapevi 0.166 
Itaquaquecetuba 0.096 

Fonte: SOUTO, 1995, p. 37 
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Este índice fornece um retrato ampliado da situação social e da qualidade de vida 

nos Municípios, permitindo aprofundar as reflexões sobre a contribuição das gestões locais 

na sua melhoria. Outras informações relevantes para a caracterização da qualidade de vida 

não se encontravam disponíveis, e muitas ainda não se encontram, para todos os 

Municípios, tais como: dados sobre emprego, transportes coletivos, poluição, delinqüência, 

etc., ou não são mensuráveis quantitativamente (oferta cultural, disponibilidade de áreas de 

lazer, etc.).  

Uma observação significativa foi a de que o grupo de 16 Municípios com os piores 

indicadores de condições de vida apresentava, além dos altos coeficientes de mortalidade 

infantil, as maiores taxas de mortalidade por causas violentas, especialmente por 

homicídios.  

A análise dos indicadores sociais aponta a necessidade de se desenvolver nestes 

Municípios um conjunto de políticas públicas nas áreas de habitação, alfabetização, 

saneamento e educação para a reversão das condições violentas de vida, geradoras da 

exclusão social e da explosão da violência. São as mesmas ações que podem contribuir 

para a redução da mortalidade infantil. Ou seja, a vantagem dos indicadores comparativos 

que se condensam no Índice Social é de permitir a identificação das questões prioritárias 

em cada local, e a transformação da noção de resgate da dívida social em metas objetivas a 

serem atingidas pela ação conjunta dos governos e da sociedade. 

Portanto, o Índice Social Municipal é um número que reflete a diversidade de 

condições de vida nos Municípios, que se manifesta concretamente em problemas como a 

violência. Deve ficar claro que se trata de um retrato: mesmo sendo amplo, ele é estático. 
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O estudo da evolução dos indicadores ao longo do tempo é que permite uma avaliação 

objetiva do impacto e a eficácia das ações desenvolvidas pelos governos.  

 

3.6.4.2. O índice de gestão municipal  

Na segunda etapa do estudo se apurou o Índice de Gestão Municipal, partindo do 

pressuposto que uma avaliação de desempenho das administrações locais deve ter como 

ponto de partida aquelas atividades em que a responsabilidade municipal está claramente 

definida e sobre as quais os gestores municipais têm controle sobre o seu desempenho. 

Entre os diversos indicadores que compõem o Índice Social Municipal, foram identificados 

três que atendem a este requisito: 

a) entre os indicadores de saneamento ambiental, o percentual de domicílios 

com coleta de lixo inadequada; 

b) na área de educação, o percentual de crianças entre quatro e seis anos 

matriculadas em pré-escolas municipais; 

c) na área de saúde, o Coeficiente de Mortalidade Infantil. 

O uso destes três indicadores pode ser questionado por vários ângulos. Um deles 

diz respeito à valorização da cobertura quantitativa, tanto na coleta do lixo quanto no 

ensino pré-escolar, sem levar em conta o aspecto qualitativo. Admitiram que os dois 

indicadores são incompletos, porém, além de não contarem com informações mais 

detalhadas nestas áreas que permitam a comparação entre os vários Municípios, 

argumentou-se que as avaliações qualitativas devem ser realizadas a partir do pressuposto 

da universalização da cobertura. Em outras palavras, pensou-se que a incorporação de 

outros critérios de avaliação como a realização da coleta seletiva ou a reciclagem do lixo 

não poderia desconsiderar ou “esquecer” a falta de cobertura de uma parte da cidade, 
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mesmo que seja de 5 ou 10 %, que geralmente penaliza os segmentos mais pobres das 

periferias e favelas. 

O resultado da composição destes três indicadores foi chamado de Índice de Gestão 

Municipal (IGM). Este Índice poderia ser completado com outros indicadores, como por 

exemplo, os de cobertura dos domicílios pelas redes de água e esgoto, naqueles Municípios 

que respondem por este serviço; porém, identificaram estes três indicadores como 

essenciais. 

O Índice de Gestão Municipal, tal qual o Índice Social Municipal, deve ser visto 

como um "retrato" que permite uma visão comparativa, estática e parcial (já que não 

abarca todas as áreas de atuação de uma administração municipal), da situação daquelas 

três áreas de responsabilidade municipal, no ano de 1991. Ressalta-se que este Índice é 

resultado e reflete em grande medida o acúmulo das ações das sucessivas administrações 

num determinado Município. A avaliação do desempenho de uma administração específica 

precisa levar em conta a situação herdada e as melhoras implementadas ao longo de sua 

gestão. Em outras palavras, sua avaliação deve ser feita estudando-se a evolução dos 

indicadores desde o último ano da gestão anterior até o último ano da gestão estudada, ou 

seja, pela evolução do Índice de Gestão Municipal. 

Na tabela a seguir podemos ver o Índice Social Municipal, já demonstrado 

anteriormente, o Índice de Gestão Municipal, apurado a partir de três índices (residências 

com lixo inadequado, matricula em pré-escolas municipais – crianças de quatro a seis anos 

e o Coeficiente de Mortalidade Infantil) e o Grau de Eficácia.  

Tabela 7 – Índice Social Municipal e Índice de Gestão 

Município Índice Social 
Municipal 

Lixo 
Inad. 

Matr.   
Pré 

Munic.* 

CMI       
91 

Índice 
Gestão 
Mun. 

Eficácia  

São Caetano do Sul 0.896 0.1 64.2 20.8 0.890 -0.3 
Santos 0.826 1.0 25.7 31.2 0.604 -12.2 



 

 

87 

Município Índice Social 
Municipal 

Lixo 
Inad. 

Matr.   
Pré 

Munic.* 

CMI       
91 

Índice 
Gestão 
Mun. 

Eficácia  

Ribeirão Preto 0.763 2.8 21.7 20.7 0.668 -5.4 
Americana 0.760 2.8 42.2 17.5 0.789 1.6 
São José do Rio Preto 0.755 1.2 42.6 19.1 0.798 2.5 
Campinas 0.730 3.1 10.2 20.8 0.613 -6.8 
São Carlos 0.727 2.6 49.6 15.6 0.843 6.7 
Araraquara 0.725 3.6 54.0 21.8 0.784 3.4 
Jundiaí 0.720 1.8 30.0 18.3 0.743 1.3 
Santo André 0.706 0.6 42.2 24.3 0.752 2.7 
São Bernardo do Campo 0.697 1.6 58.6 29.5 0.755 3.4 
Rio Claro 0.695 1.9 62.4 21.9 0.845 8.8 
São Paulo 0.694 1.2 27.0 26.0 0.660 -2.0 
São José dos Campos 0.679 1.6 28.1 20.2 0.719 2.4 
Sorocaba 0.668 2.3 46.5 24.6 0.743 4.5 
Bauru 0.665 13.9 49.2 23.7 0.591 -4.4 
Piracicaba 0.659 3.1 29.7 25.5 0.649 -0.6 
Franca 0.633 1.1 27.3 18.3 0.742 6.7 
Araçatuba 0.628 3.0 43.3 19.7 0.768 8.6 
Marília 0.627 4.8 77.3 26.5 0.819 11.8 
Taubaté 0.614 2.9 27.5 19.6 0.703 5.5 
Presidente Prudente 0.608 6.1 24.1 19.9 0.637 1.8 
Limeira 0.605 1.4 41.4 27.4 0.705 6.2 
Guaratingueta 0.586 5.5 17.3 31.1 0.503 -5.2 
Mogi-Guaçu 0.574 1.1 44.6 30.1 0.696 7.8 
Itú 0.567 3.2 40.9 28.9 0.661 6.0 
Santa Barbara D'oeste 0.567 2.3 24.2 22.4 0.669 6.5 
Indaituba 0.548 1.7 37.2 27.0 0.687 9.0 
Jacareí 0.537 3.9 27.0 19.8 0.683 9.5 
Osasco 0.512 1.3 21.7 36.5 0.529 1.1 
São Vicente 0.505 8.5 28.4 26.1 0.557 3.5 
Mogi das Cruzes 0.497 5.7 31.6 32.8 0.544 3.1 
Bragança Paulista 0.480 6.0 27.8 33.9 0.512 2.2 
Pindamonhangaba 0.477 7.7 29.9 29.8 0.537 4.1 
Taboão da Serra 0.463 0.8 31.7 34.2 0.603 9.6 
Itapetininga 0.457 6.7 40.1 29.5 0.599 9.7 
Barueri 0.434 2.9 55.7 25.1 0.768 23.3 
Guarulhos 0.433 7.6 17.1 33.6 0.445 0.8 
Mauá 0.423 6.2 24.6 32.0 0.514 6.4 
Cotia 0.416 10.2 18.5 34.8 0.400 -1.1 
Praia Grande 0.403 5.8 39.6 37.9 0.525 8.7 
Diadema 0.391 1.6 40.4 32.9 0.642 18.0 
Carapicuiba 0.373 2.8 0.0 30.1 0.478 7.6 
Sumaré 0.360 5.3 27.3 25.4 0.607 18.2 
Suzano 0.353 10.3 24.3 48.2 0.286 -5.0 
Guarujá 0.295 4.6 18.0 35.3 0.476 14.0 
Embú 0.256 3.5 14.6 45.0 0.378 9.7 
Itapevi 0.166 22.5 0.0 39.2 0.092 -6.3 
Itaquaquecetuba 0.096 11.3 7.0 45.8 0.222 11.5 
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Fonte: SOUTO, 1995, p. 37 
 

Na última coluna da tabela acima se encontra o grau de eficácia, que é uma 

utilização prática dos índices, obtido pela comparação entre o Índice Social Municipal 

(ISM) e o Índice de Gestão Municipal (IGM). Ele permite verificar até que ponto as ações 

da administração nas três áreas avaliadas contribuíram para a melhoria da qualidade de 

vida na cidade, indicando o impacto das políticas públicas municipais. O grau de eficácia  

–  medida de desempenho administrativo – é o número resultante da comparação entre o 

Índice de Gestão e o Índice Social apurado pela fórmula: (1+IGM) / (1 + ISM) e é expresso 

em % acima ou abaixo de 100%. Um grau de eficácia positivo indica que o Índice de 

Gestão é superior ao Índice Social, demonstrando que a administração está contribuindo 

diretamente na melhora das condições sociais do Município, pelo menos no que diz 

respeito as três áreas estudadas. 

Outra utilização prática que os pesquisadores fizeram do Índice Social Municipal e 

do Índice de Gestão Municipal foi a apuração do Grau de Eficiência dos recursos 

financeiros do Município. O mesmo é resultado da comparação do Índice de Gestão com a 

classificação relativa dos Municípios pela Receita Municipal Total per capita em 1991 

(REC), através da fórmula: (1 + IGM) / (1 + REC), e expresso também em percentual 

acima ou abaixo de 100. Os Municípios que apresentam Índices de Gestão acima da sua 

posição relativa quanto à receita per capita têm os maiores graus de Eficiência: maiores 

IGMs com menores receitas. O grau de Eficiência reflete a capacidade de cada governo 

traduzir um determinado recurso em melhores indicadores, contribuindo para a melhora do 

Índice Social, isto é, da qualidade de vida da cidade. Um alto grau de Eficiência mostra o 

quanto um aumento de recursos pode se refletir na melhora da qualidade de vida. 
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Para que se possa ter uma visão geral do resultado dos pesquisadores, é apresentado 

na tabela a seguir o Grau de Eficiência juntamente com os dois índices  apurados (ISM e 

IGM) e o Graus de Eficácia. Para apuração do Grau de Eficácia, é necessário apresentar 

também a receita municipal total per capita:  

Tabela 8 – Classificação dos 49 Municípios pela eficácia, receita municipal e eficiência 

Município 
Índice 
Social 

Municipal  

Índice 
Gestão 
Mun. 

Grau de 
Eficácia  

Rec. 
Mun. 
per 
cap. 

Grau de 
Eficiência  

Barueri 0.434 0.768 23.3 389 -7.0 
Sumaré 0.360 0.607 18.2 264 3.1 
Diadema 0.391 0.642 18.0 250 8.0 
Guarujá 0.295 0.476 14.0 273 -6.8 
Marília 0.627 0.819 11.8 154 44.6 
Itaquaquecetuba 0.096 0.222 11.5 88 13.5 
Itapetininga 0.457 0.599 9.7 142 12.5 
Embú 0.256 0.378 9.7 146 29.4 
Taboão da Serra 0.463 0.603 9.6 212 13.2 
Jacareí 0.537 0.683 9.5 173 28.5 
Indaituba 0.548 0.687 9.0 212 19.1 
Rio Claro 0.695 0.845 8.8 201 33.1 
Praia Grande 0.403 0.525 8.7 319 -10.8 
Araçatuba 0.628 0.768 8.6 192 29.8 
Mogi-Guaçu 0.574 0.696 7.8 265 8.6 
Carapicuiba 0.373 0.478 7.6 60 47.8 
São Carlos 0.727 0.843 6.7 127 47.1 
Franca 0.633 0.742 6.7 182 38.2 
Santa Barbara D'oeste 0.567 0.669 6.5 136 38.2 
Mauá 0.423 0.514 6.4 219 5.4 
Limeira 0.605 0.705 6.2 189 26.0 
Itú 0.567 0.661 6.0 198 20.5 
Taubaté 0.614 0.703 5.5 149 36.9 
Sorocaba 0.668 0.743 4.5 215 22.3 
Pindamonhangaba 0.477 0.537 4.1 171 17.9 
São Vicente 0.505 0.557 3.5 84 46.1 
Araraquara 0.725 0.784 3.4 244 18.6 
São Bernardo do Campo 0.697 0.755 3.4 425 -12.2 
Mogi das Cruzes 0.497 0.544 3.1 159 21.5 
Santo André 0.706 0.752 2.7 282 9.0 
São José do Rio Preto 0.755 0.798 2.5 148 44.9 
São José dos Campos 0.679 0.719 2.4 246 13.8 
Bragança Paulista 0.480 0.512 2.2 160 18.7 
Presidente Prudente 0.608 0.637 1.8 132 36.8 
Americana 0.760 0.789 1.6 271 13.4 
Jundiaí 0.720 0.743 1.3 315 2.6 
Osasco 0.512 0.529 1.1 215 7.3 
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Município 
Índice 
Social 

Municipal  

Índice 
Gestão 
Mun. 

Grau de 
Eficácia  

Rec. 
Mun. 
per 
cap. 

Grau de 
Eficiência  

Guarulhos 0.433 0.445 0.8 226 -0.7 
São Caetano do Sul 0.896 0.890 -0.3 381 0.6 
Piracicaba 0.659 0.649 -0.6 171 26.5 
Cotia 0.416 0.400 -1.1 217 -2.1 
São Paulo 0.694 0.660 -2.0 313 -1.9 
Bauru 0.665 0.591 -4.4 135 32.0 
Suzano 0.353 0.286 -5.0 275 -19.1 
Guaratinguetá 0.586 0.503 -5.2 150 20.5 
Ribeirão Preto 0.763 0.668 -5.4 189 23.3 
Itapevi 0.166 0.092 -6.3 79 3.8 
Campinas 0.730 0.613 -6.8 226 10.9 
Santos 0.826 0.604 -12.2 293 -2.1 

Fonte: SOUTO, 1995, p. 41 
 

Pode-se concluir que é relevante a contribuição dada por este estudo pelo Instituto 

Polis em busca de instrumentos que permitam avaliar o desempenho da gestão municipal. 

É o modelo que mais se aproxima da proposta desta dissertação de mestrado. Sua 

aplicação, entretanto, possui restrições: ao utilizar dados e indicadores censitários 

divulgados pelo IBGE, sua aplicação precisa somente será possível a cada dez anos, que é 

o intervalo de tempo utilizado para realização do recenseamento. Atualmente, o período 

adotado na legislação para o mandato dos gestores municipais é de quatro anos. Neste 

caso, não seria possível usar a maioria dos indicadores e dados utilizados neste estudo. 

Portanto, deve-se buscar um novo modelo com informações e dados disponíveis que 

coincidam com este período.  

 

3.6.5. Tipos de indicadores 

Para Vaz (1994), os indicadores podem ser simples ou compostos. Os indicadores 

simples normalmente são auto-explicativos: descrevem imediatamente um determinado 

aspecto da realidade (número de leitos hospitalares implantados, por exemplo) ou 
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apresentam uma relação entre situações ou ações (como a relação entre o número de 

matrículas no 2º grau sobre número de matrículas no 1º grau – atualmente, não se fala mais 

em 2º grau e 1º grau, mas em “ensino médio” e “ensino fundamental”, respectivamente). 

São excelentes para a realização de avaliações setoriais e para a avaliação de cumprimento 

de pontos do programa de governo, permitindo conclusões rápidas e objetivas – por 

exemplo, se o governo se comprometer a ampliar o número de domicílios servidos por 

coleta de lixo e este se reduz, a avaliação da eficácia das ações neste setor é óbvia. 

Indicadores compostos são aqueles que apresentam de forma sintética um conjunto 

de aspectos da realidade – por exemplo, o índice de inflação é um indicador que sintetiza o 

aumento de preços de vários produtos. Estes indicadores agrupam, em um único número, 

vários indicadores simples, estabelecendo algum tipo de média entre eles. Para isso, é 

preciso definir uma forma de ponderação, ou seja, dizer que os indicadores terão 

importância diferenciada ("peso") para a determinação do resultado final.  

Para a avaliação da gestão, indicadores compostos são importantes porque 

permitem fazer comparações globais da situação do Município e do desempenho da gestão.  

Pode-se, por exemplo, construir um Índice de Qualidade de Vida do Município, 

incorporando variáveis referentes à saúde, transportes, educação, meio ambiente, renda, 

entre outras. Calculando-se este índice para vários anos, pode-se analisar sua evolução ao 

longo do tempo e, portanto, avaliar como evoluiu a qualidade de vida dos cidadãos 

(inclusive comparando a posição da gestão em curso com a de gestões anteriores). 

Também é possível construir indicadores de eficácia da gestão que meçam o quanto as 

ações da prefeitura influenciaram a qualidade de vida na cidade, ou indicadores de 

eficiência da gestão que avaliem se o governo está utilizando os recursos disponíveis da 

melhor forma possível. 
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Para a determinação dos indicadores (simples e compostos) que serão utilizados no 

processo de avaliação, é importante levar em conta a possibilidade de obter dados 

confiáveis para apurá-los e sua capacidade de fornecer informações realmente relevantes. 

Na definição dos indicadores simples, é recomendável adotar aqueles já consagrados, 

como mortalidade infantil, IPK (índice de passageiros transportados por quilômetro), 

percentual de reprovações na rede escolar, entre outros. A adoção de indicadores 

compostos exige um trabalho mais sofisticado, para o qual é recomendável o auxílio de 

especialistas. 

A avaliação não pode ser reduzida ao uso de indicadores. É mais difícil, mas não 

menos importante, avaliar os avanços democráticos da gestão que não podem ser medidos 

pelos indicadores de qualidade de vida e infra-estrutura social, bem como a expansão dos 

direitos civis e políticos. 

Para ALCOFORADO (2005, p. 2), existem vários métodos para se construir 

indicadores de desempenho nas organizações, mas o mais prático é quando você parte da 

identificação dos macroprocessos da organização e constrói uma cadeia de valor a partir 

deles até se chegar às formas de identificação do cumprimento das atividades que lhe são 

relacionadas.  

Depois de se identificar os indicadores da organização, parte-se para estipulação 

das metas, que são as quantificações dos indicadores. As metas podem variar de acordo 

com a vontade das partes contratantes e estão fortemente relacionadas à etapa de 

negociação do instrumento contratual.  

Na contratualização, por exemplo, os instrumentos contratuais que podem ser 

utilizados, em sua maioria, são os mesmos já praticados pela Administração Pública, 
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entretanto, o foco e a forma de se construir o instrumento mudam, já que se passa de uma 

visão anterior focada no processo (meio) para uma nova visão focada nos resultados (fins).  

Desse modo, abandona-se a tradicional forma de se avaliar os contratos e a 

prestação dos serviços somente pela correta utilização dos recursos, através da tradicional 

prestação de contas financeira. Agora, esse não é mais um critério de avaliação do Contrato 

e dos serviços prestados.  

Na contratualização, avalia-se o cumprimento do contrato pela avaliação do alcance 

dos resultados pactuados, através da verificação do alcance das metas previstas para os 

indicadores de desempenho. Agora, a prestação de contas financeiras e o adequado uso dos 

recursos são uma obrigação da organização contratada, mas não é condição para se avaliar 

desempenho.  

Somente para melhor exemplificarmos a contratualização utilizando a citação de 

ALCOFORADO (2005, p. 5), em geral, no Contrato de Gestão são previstos três tipos de 

metas para as Organizações Sociais:  

a) metas organizacionais – são aquelas que dizem respeito à gestão da organização e 

medem a eficiência dos administradores que a conduzem. São importantes para a 

profissionalização dos serviços prestados. Incluem-se os indicadores econômico-

financeiros, de organização interna e as metas de captação de recursos próprios.  

 

b) metas de produção – são as relacionadas diretamente à atividade fim da 

organização e medem a capacidade da mesma em alcançar índices adequados de 

prestação dos serviços a que se propõe.  
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c) metas sociais – são aquelas que promovem a difusão e o acesso democrático dos 

serviços públicos executados pela organização a parcelas mais carentes da 

população e podem ser beneficiados com o acesso, promovendo inclusão social. 

Dependendo do serviço público prestado, podem-se estabelecer parcerias com 

entidades educacionais ou mesmo filantrópicas para seu alcance.  

 
 

3.6.6. Fontes de dados e estatísticas públicas 

A disponibilidade de indicadores sociais para uso no diagnóstico da realidade social 

empírica, formulação de políticas, monitoramento das condições de vida da população, 

análise da mudança social está, pois, condicionada à oferta e às características das 

estatísticas públicas existentes.  

No Brasil, diferentemente de outros países latino-americanos, essas estatísticas 

sociais, econômicas e demográficas são produzidas, compiladas e disseminadas por 

diferentes agências, situadas em âmbito federal ou estadual. Através de uma rede 

capilarizada pelo território nacional, com delegacias estaduais e agências municipais, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cumpre seu papel de agente 

coordenador do Sistema de Produção e Disseminação de Estatísticas Públicas, como 

produtor de dados primários, compilador de informação proveniente de Ministérios e como 

agente disseminador de estatísticas. As agências estaduais de estatísticas também 

compilam um ampla variedade de dados administrativos produzidos pelas Secretarias de 

Estado e, em alguns casos, também produzem dados primários provenientes de pesquisas 

amostrais. Alguns Ministérios e Secretarias Estaduais também têm órgãos encarregados da 

produção ou organização de seus dados administrativos. Assim, o IBGE, Agências 
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Estaduais de Estatísticas e Ministérios/Secretarias integram, pois, o Sistema de Produção e 

Disseminação de Estatísticas Públicas no Brasil.  

Sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas 

 IBGE Agências Estaduais 
de Estatísticas 

Ministérios/Secretarias 
de Estado 

Censos Demográficos 
� 

  

Pesquisas Amostrais  � �  

Registros Administrativos � � � 

Quadro 1 - Sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas. 
Fonte: JANNUZZI, 2006, p. 38.  
 

Os Censos Demográficos têm a finalidade de quantificar a demanda potencial de 

bens e serviços públicos e privados e se prestam ao levantamento de uma gama variada de 

informações. No Censo 2000 foram levantados mais de 65 quesitos de informações nos 

boletins da amostra, versando sobre diversos temas: características demográficas da 

população (sexo, idade, migração, nupcialidade, fecundidade, mortalidade), características 

socioeconômicas (rendimento, posse de bens de consumo, situação de trabalho, ocupação, 

escolaridade, etc.) e características dos domicílios particulares (composição material, 

número de cômodos, banheiros, formas de ligação de água e esgoto, etc.).  

Além da abrangência temática, um outro aspecto que torna o Censo uma fonte de 

grande utilidade para o planejamento é sua cobertura nacional e ampla capacidade de 

desagregação geográfica. Por definição, os recenseamentos cobrem a totalidade do 

território e fornecem dados desagregados em nível de Grandes Regiões, Unidades de 

Federação, Meso e Microregiões, Municípios, Distritos e até mesmo em nível de setor 

censitário (unidade geográfica de coleta que, na zona urbana, compreende cerca de 300 

domicílios). 
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O Censo brasileiro é, em termos internacionais, um dos mais detalhados. Isto 

decorre do fato de ser a fonte quase que exclusiva de informação para planejamento e 

formulação de políticas em âmbito local e microlocal (distritos, bairros, etc.), uma vez que 

os cadastros e os registros administrativos públicos, em geral, ainda não gozam de plena 

confiabilidade ou não têm cobertura espacial ou populacional muito abrangente.  

Pela regularidade com que são produzidos e pelos aspectos abordados – escopo 

temático, desagregabilidade geográfica, cobertura nacional, acessibilidade aos dados – , os 

Censos constituem a principal fonte de dados para a construção de indicadores sociais que 

servem como base para a formulação de políticas públicas no Brasil, sobretudo no âmbito 

municipal.  

Os Censos Populacionais ou Contagens de População são realizados nos meados do 

período que separa os Censos Demográficos e servem não só para atualizar os 

quantitativos populacionais municipais, como também para corrigir tendências projetadas 

de crescimento e melhorar a precisão das estimativas das projeções para o resto do período 

intercensitário. Este tipo de censo cumpre a finalidade básica de enumeração e 

caracterização demográfica da população, podendo coletar um ou outro aspecto da 

realidade social.  

No período que separa os Censos, uma das poucas fontes de informações 

abrangentes e atualizada sobre a população brasileira é a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD). A mesma tem o objetivo de permitir o acompanhamento 

sistemático do quadro socioeconômico no período intercensitário. Anualmente, além da 

aplicação do questionário padrão onde se registram informações sobre características 

demográficas e ocupacionais da mão-de-obra (rendimento, horas trabalhadas, situação de 

emprego, ocupação etc.) levantam-se de forma suplementar quesitos sobre uma temática 
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social específica. O plano amostral da PNAD não prevê a representatividade para meso ou 

microrregiões dentro de um Estado, muito menos para Municípios.  

Principais fontes de indicadores sociais 

Fonte Temas investigados Periodicidade Desagregação 

Censo 
Demográfico Características demográficas, habitação 

escolaridade, mão-de-obra, rendimentos 

Decenal Município, Setor 
censitário 

Censo 
Populacional 

População, migração, escolaridade Entre Censos 
Demográficos 

Município 

Pesquisa Nacional 
por Amostra de 
Domicílios 

Características demográficas, habitação 
escolaridade, obra, rendimentos, temas 
especiais 

Anual Unids. 
Federação, Reg. 

Metropol.  
Quadro 2 - Principais fontes de indicadores sociais 
Fonte: JANNUZZI, 2006, p. 45 
 

A Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE cobre as seis maiores regiões 

metropolitanas do país. As informações levantadas na pesquisa permitem a divulgação dos 

indicadores convencionais de mercado de trabalho, como taxa de participação, taxa de 

desemprego e rendimento médio do trabalho.  

Além destas pesquisas, há diversas outras que são divulgadas, porém sem a 

periodicidade regular e previsível, tais como as Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) 

realizadas pelo IBGE, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos (DIEESE), que 

objetivam atualizar a base de ponderação dos índices de preços de cada instituto e 

permitem atualizar a composição e o valor da cesta básica de alimentos dos programas 

voltados à questão da pobreza.  

Os registros administrativos são outra fonte de informações a ser considerada. A 

periodicidade decenal dos Censos Demográficos, as limitações na desagregação do plano 

amostral das PNADs, e a cobertura geográfica restrita das pesquisas mensais de emprego e 

de outras pesquisas amostrais deixam lacunas na disponibilidade de indicadores 

atualizados.  



 

 

98 

Uma das fontes mais antigas é a estatística do registro civil, com dados sobre 

nascimentos, óbitos, casamentos, opções de nacionalidade, etc., compilados e publicados 

anualmente pelo IBGE a partir das informações fornecidas pelos cartórios de registro civil.  

O Ministério do Trabalho possui em sua base de dados informações coletadas 

mensalmente a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Esses dados dispõem sobre características 

básicas dos empregados como sexo, idade, salário, funções exercidas, admissões, 

demissões etc. Fornecem um retrato parcial do mercado de trabalho brasileiro, pois não 

consideram os trabalhadores informais e autônomos.  

Na área da educação, a principal base de dados é o Censo Educacional que reúne as 

informações do Censo Escolar (ensino pré-escolar, fundamental e médio) e do Censo do 

Ensino Superior. Essas bases de dados são atualizadas anualmente e dispõem de 

informações sobre as instituições em todos os níveis de ensino, acerca das matrículas, 

evasão e aprovação, volume de alunos e suas características básicas, equipamentos e 

edificações existentes, pessoal técnico e administrativo, professores e suas características 

de formação e titulação. Outras informações importantes para avaliação das políticas na 

área são os resultados dos sistemas de avaliação de desempenho dos alunos e instituições 

como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), que 

avalia o ensino superior. Os dados dos Censos e destes exames, assim como os relatórios 

analíticos dos mesmos, encontram-se disponíveis em publicações e no site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) – (www.inep.gov.br).  

O sistema de informações para diagnóstico, ação e controle do Ministério da Saúde 

é composto de vários registros administrativos: estatísticas de mortalidade, programa de 
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vacinações, pesquisa assistência médico-sanitário, notificação de nascimentos e 

informações produzidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, assim como dados sobre 

internações hospitalares na rede conveniada. Todos eles estão integrados em uma interface 

comum no sistema DATASUS (www.datasus.gov.br).  

Além destes registros, há ainda a publicação estatística de arrecadação do 

Ministério da Fazenda, em que se pode obter, em nível municipal, o total de contribuintes, 

e o valor arrecadado dos impostos de pessoas físicas e jurídicas, disponíveis através do site 

da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

disponibiliza de forma regular a relação quantitativa de eleitores, alfabetizados ou não, nos 

Municípios brasileiros (www.tse.gov.br). O Ministério da Previdência disponibiliza seu 

Anuário da Previdência Social e seu banco de dados pela internet (www.mpas.gov.br). 

Algumas estatísticas sobre segurança pública podem ser consultadas no site do Ministério 

da Justiça (www.mj.gov.br).  

Deve-se destacar a série de relatórios de Indicadores Sociais: Crianças e 

Adolescentes, patrocinada pela UNICEF, pela regularidade e relevância das questões 

tratadas. A partir da década de 90, anualmente o IBGE também passou a divulgar um 

pequeno compêndio com indicadores e estatísticas, o “Brasil em números”.  

No âmbito da América Latina, a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) publica o Anuário Estatístico de América Latina, com estatísticas 

públicas dos diversos países da região e o relatório anual Panorama Social de América 

Latina, em que se discute, de forma sistemática a evolução da pobreza, a distribuição de 

renda e a efetividade das políticas sociais implementadas pelos governos na região.  

Principais publicações regulares de Indicadores Sociais 
Instituição Publicação  
IBGE Anuário Estatístico do Brasil 

Relatório de Indicadores Sociais 
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Principais publicações regulares de Indicadores Sociais 
Instituição Publicação  

Brasil em Números 
SEADE Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 

São Paulo em dados 
CEPAL Panorama Social de America Latina 

Anuário Estatístico de America Latina  
Banco Mundial Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial 
FAO The State of Food Insecurity in the World 
FNUAP Situação da População no Mundo 
OIT  Yearbook of Labor Statistics 
OMS World Health Report 
Nações Unidas Demographic Yearbook 
PNUD Relatório do Desenvolvimento Humano 
UNESCO World Education Report 

Statistical Yearbook 
UNICEF Situação da Infância no Mundo 
Quadro 3 - Principais publicações regulares de Indicadores Sociais 
Fonte: JANNUZZI, 2006, p. 60. 

 

Em âmbito internacional, há diversas publicações disponíveis com estatísticas, 

indicadores e relatórios sociais, muitas delas com versão em português. As Nações Unidas 

publicam o Demographic Yearbook, com dados demográficos dos diversos países. O 

Fundo de Populações das Nações Unidas (FNUAP) elabora anualmente o relatório 

Situação da População Mundial, em que são trazidas análises sobre as questões de 

população, pobreza e desenvolvimento. A UNESCO produz o Statistical Yearbook e o 

World Education Report, nos quais se pode consultar as estatísticas e as análises 

substantivas na área educacional. Estatísticas de emprego e mercado de trabalho em âmbito 

internacional podem ser consultadas no Yearbook of Labor Statistics da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). A UNICEF edita anualmente o relatório Situação da 

Infância no Mundo. Outras agências multilaterais como a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
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também dispõem de publicações regulares e base de dados com estatísticas sociais como o 

World Health Report e o The State of Food Insecurity in the World.  

O Banco Mundial publica o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial, 

enfocando a cada ano um tema da agenda social e trazendo um apêndice com estatísticas e 

indicadores sociais da maioria dos países. O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento publica, desde 1990, o Relatório de Desenvolvimento Humano, em que 

traz análises, indicadores sociais e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) usado 

para classificação dos países na escala baixo-médio-alto desenvolvimento socioeconômico. 

Neste apêndice é trazido um conjunto bastante amplo de estatísticas internacionais.  

Sites com estatísticas, indicadores e relatórios sociais 
Instituição Site  
Dados estatísticos na esfera federal  
IBGE www.ibge.gov.br 
INEP www.inep.gov.br 
DATASUS www.datasus.gov.br 
Ministério do Trabalho www.mtb.gov.br 
Ministério do Planejamento www.planejamento.gov.br 
Cons. Nac. Des. Científico Tecnológico www.cnpq.br 
  
Institutos de pesquisas e análise  
CEPAM www.cepam.sp.gov.br 
DIEESE www.dieese.org.br 
Esc. Nac. Ciências Estatísticas www.ence.ibge.gov.br 
IPEA www.ipea.gov.br 
Instituto Polis www.polis.org.br 
  
Organismos Internacionais  
Banco Mundial www.worldbank.orgdata  
CELADE www.celade.cl 
CEPAL www.cepal.cl 
FAO www.fao.org.br  
HABITAT www.undp.org/un/habitat 
Nações Unidas – Div. População www.undp.org/popin 
Nações Unidas www.un.org/databases 
OCDE www.oecd.org/statistics 
OIT www.ilo.org 
OMS www.who.int/whosis 
PNUD www.unpd.org/toppages/statistics 
UNESCO www.unesco.org 
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Sites com estatísticas, indicadores e relatórios sociais 
Instituição Site  
UNICEF www.unicef.org/statis  
Quadro 4 - Sites com estatísticas, indicadores e relatórios sociais 
Fonte: adaptado de JANNUZZI, 2006, p. 62 

 

3.6.7. O uso de indicadores na avaliação de políticas públicas 

Para GUIMARÃES & JANNUZZI (2004), o avanço dos processos de 

descentralização e a maior pressão social oriunda de sucessivas crises econômicas e o 

conseqüente acúmulo de demandas locais vêm fazendo com que a geração e a 

disseminação periódica de estatísticas, indicadores e índices municipais passem a assumir 

um caráter ainda mais relevante no processo de planejamento, sobretudo para subsidiar o 

processo de implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

Os aspectos conceituais e metodológicos para a construção dos índices de medição 

tanto da pobreza quanto dos níveis de vida e do desenvolvimento humano e/ou 

socioeconômico – ainda que elaborados por instituições respeitadas – revelam problemas 

que ainda não foram devidamente superados, carecendo de aprofundamento analítico 

efetivo no uso dos mesmos no processo de formulação e avaliação de políticas públicas. 

Para o melhor entendimento sobre o uso e as limitações dos indicadores, este 

trabalho apresenta alguns tradicionais índices, começando pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). 

3.6.7.1. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

O surgimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi bastante 

influenciado pela necessidade de suprir as deficiências apontadas pelos chamados 

Indicadores de Primeira Geração – indicadores de natureza bastante restrita e simplória, a 

exemplo do PIB e PIB per capita.  
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O ideário dos Indicadores de Primeira Geração ganha força no pós-guerra. 

Conforme destacam Kayano e Caldas (2001), a elaboração de indicadores naquela época 

estava essencialmente voltada para as quantificações de natureza econômica, com destaque 

para os sistemas de contas nacionais e a mensuração dos agregados macroeconômicos. 

A universalização do PIB per capita como indicador de desenvolvimento a partir da 

década de 1950 esteve associada diretamente aos seguintes fatores: (Fundação SEADE, 

2002): tratar-se de um dado disponível para a quase totalidade dos países; constituir-se 

numa variável de fácil entendimento; permitir comparabilidade factível; relacionar-se a 

dimensões geralmente reconhecidas como parte integrante do processo de 

desenvolvimento, tais como o crescimento econômico e a dinâmica demográfica. 

O IDH nasce e se desenvolve num contexto marcado pela insatisfação frente à 

generalizada utilização do PIB per capita como único indicador de bem-estar de uma 

população. Com efeito, ao longo do tempo, esse indicador demonstrou uma série de 

desvantagens dentre as quais é possível destacar: a incapacidade de refletir a distribuição 

da renda interna em cada unidade territorial, o fato de ser sensivelmente afetado pela 

variação cambial, e o seu caráter unidimensional, ou seja, o fato de não captar outros 

aspectos essenciais, tais como a educação, saúde, meio ambiente, etc.  

Na construção do IDH, para cada um dos três indicadores que o compõem, monta-

se uma escala que varia de 0 (zero) a 1(um), sendo atribuído 0 (zero) para o país com o 

pior valor (carência máxima) e 1 (um) para o país com o melhor valor (carência mínima). 

Os demais países recebem uma pontuação proporcional, de acordo com a sua posição no 

intervalo entre os extremos. No caso da Esperança de Vida ao Nascer, o país em pior 

situação apresentava 41.8 anos de esperança de vida, enquanto o país com o melhor 

indicador tinha 78.4 anos, isto é, quase o dobro. Nesse estudo, a esperança de vida no 
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Brasil era de 64.9 anos. Assim, a fórmula para calcular a posição do Brasil neste indicador 

(EspVi) seria: 

EspVi = 1 - [(78.4 - 64.9) : (78.4 - 41.8)] = 0.631 

Em relação à Taxa de Alfabetização, o país com a menor taxa apresentava 12.3%, 

enquanto vários países tinham 100%. A taxa de alfabetização no Brasil era de 78%, de 

forma que o cálculo da sua posição neste indicador (Alfab) segue a fórmula abaixo: 

Alfab = 1 - [(100 - 78) : (100 - 12.3)] = 0.749 

Quanto ao indicador de renda, o PNUD utilizou o valor de 4307 dólares (seguindo 

o conceito de poder de compra) como a renda média do brasileiro em 1987. O cálculo da 

posição de cada país em relação ao indicador utilizou o logaritmo da renda, visando 

diminuir a distância entre os extremos. Neste item (Rend), o valor atribuído para o Brasil 

foi de 0.972, isto é, bastante próximo do maior valor. O IDH é o resultado da média 

aritmética dos três indicadores, ou seja: 

IDH = (EspVi + Alfab + Rend) : 3 = (0.631 + 0.749 + 0.972) : 3 

O IDH do Brasil ficou em 0.784. É importante notar que este resultado, maior do 

que os valores do Indicador EspVi (de Esperança de Vida) e Alfab (de Alfabetização), foi 

elevada pelo Indicador de Renda. 

Mesmo assim, o IDH brasileiro resultou em um número menor do que o de países 

como o México, a Venezuela e a Argentina, que na época tinham valores de PIB per capita 

menores. Fica claro que houve um crescimento econômico do Brasil durante vários anos 

sem benefício para a maioria da população: durante os governos militares, o "bolo" 

cresceu, porém com concentração da renda. Na última década, com a crise econômica, o 

desemprego, a inflação descontrolada e o desmantelamento das políticas sociais em nome 

do equilíbrio orçamentário, o "bolo" deixou de crescer, diminuindo a renda per capita, mas 
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a concentração continuou aumentando. Em conseqüência, o IDH do Brasil aponta para 

uma dissociação entre a renda, mais alta em comparação com os outros países, e a 

esperança de vida e a taxa de alfabetização, em posições bem piores. 

No estudo comparativo entre os países divulgado em 1993, o Brasil aparece como o 

9º país mais rico no conceito de renda (com paridade do poder de compra), mas caindo do 

59º para o 70º lugar no ranking de qualidade de vida. É apontado como o país com a pior 

distribuição de renda, onde os 20% mais ricos ganham 26 vezes mais do que os 20% mais 

pobres. Enquanto os 40% mais pobres do país recebem apenas 7% do total da renda, os 

20% mais ricos ficam com 68%. 

A constatação de que o crescimento econômico não provocava, por si só, uma 

evolução no nível de qualidade de vida da população, levou à busca de novas informações 

e indicadores que fossem capazes de melhor refletirem as condições de vida. Com 

progressivo desgaste do PIB per capita como indicador do nível de desenvolvimento 

socioeconômico, os mais diversos pesquisadores e organismos internacionais passaram a 

propor e testar outros indicadores substitutos. Entre as várias propostas desenvolvidas, os 

estudos realizados nos anos 1960 no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento das Nações 

Unidas (Unrisd) para a construção de um indicador quantitativo do nível de vida parecem 

ser aqueles que mais tarde viriam a influenciar de forma decisiva a definição do IDH. 

Nesse contexto, surgem os Indicadores de Segunda Geração (aqueles predominantemente 

compostos), dos quais o IDH desponta como o mais popular e destacado. 

Para avaliar a evolução das condições de vida, o Relatório do Desenvolvimento 

Humano anual do PNUD atua sobre duas vertentes principais. Por um lado, o cálculo do 

IDH permite comparar, através do tempo, a situação relativa dos países segundo as três 
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dimensões mais elementares do “desenvolvimento humano”. De outro, o relatório analisa 

anualmente algum tema em particular, relacionado com o desenvolvimento humano. 

No âmbito das vantagens proporcionadas pelo IDH, caberia destacar inicialmente 

que o reduzido número de dimensões utilizadas na construção do índice tem servido para 

manter a simplicidade de entendimento do mesmo, o que tem se constituído num fator 

muito importante para a sua transparência e para a sua simplicidade ao transmitir seu 

significado a um público amplo e diversificado. Ademais, o IDH tem permitido a 

construção de modelos visuais que facilitam a comparação entre diferentes regiões ou 

diferentes momentos no tempo. 

Indiscutivelmente, o IDH também teve o mérito de sinalizar aos gestores públicos 

que o alcance do progresso não é sinônimo exclusivo de crescimento econômico, ou seja, 

de exclusivamente incrementar a produção de bens e serviços. Nesse contexto, foi possível 

introduzir o debate de que, pelo menos, a melhoria das condições de saúde e educação da 

população deve também ser considerada como integrante do processo de desenvolvimento. 

Outro argumento comumente utilizado como vantagem do IDH guarda relação com 

o fato de que os dados relativos aos componentes do índice são acessíveis em quase todos 

os países do mundo, possibilitando, portanto, a comparação dos níveis de desenvolvimento 

humano entre os países e a conseqüente elaboração do “ranking mundial de 

desenvolvimento humano”. Entretanto, vários países não contam com informação 

atualizada sobre a esperança de vida e a educação. Ademais, segundo o mais recente 

Relatório do Desenvolvimento Humano, um contingente de 18 países membros das Nações 

Unidas foi excluído do IDH por falta de dados fidedignos. 

Para Kayano e Caldas (2001, p. 28), o principal problema que se coloca para o IDH 

é o fato de este índice estabelecer “padrões mínimos universais de qualidade de vida, 
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válidos para todos os países e culturas”, desrespeitando, portanto, as particularidades 

regionais, além de desconsiderar certa relatividade concernente aos hábitos de consumo e 

satisfação. O autor ainda acrescenta que: 

“A utilização desses conteúdos para a noção de desenvolvimento humano, ou mesmo 
a utilização da comparação internacional como metodologia revelam um viés 
etnocêntrico que toma os padrões ocidentais modernos como modelos a serem 
atingidos por todas as nações do planeta. Por exemplo, em sociedades com baixo 
grau de institucionalização das relações mercantis, a renda é um critério pouco 
efetivo para avaliar a produção e a circulação de bens e riquezas. Da mesma forma, 
existem sociedades em que o acesso ao conhecimento se dá a partir de meios ligados 
à tradição ou transmissão oral, mais eficazes para lidar com as realidades locais do 
que a alfabetização.” 

 

No caso do IDH, a ponderação atribuída a cada um dos indicadores (igualmente um 

terço para cada componente) é arbitrária e presume uma função de bem-estar social. Afinal 

de contas, qual a racionalidade implícita de se somar a esperança de vida com 

alfabetização?  

“O principal defeito do IDH é que ele resulta da média aritmética de três índices 
mais específicos que captam renda, escolaridade e longevidade. Mesmo que se aceite 
a ausência de outras dimensões do desenvolvimento para as quais ainda não há 
disponibilidade de indicadores tão cômodos – como a ambiental, a cívica, ou a 
cultural – é duvidoso que seja essa média aritmética a que melhor revele o grau de 
desenvolvimento atingido por uma determinada coletividade (neste caso o 
Município). Ao contrário, é mais razoável supor que o cerne da questão esteja 
justamente no possível descompasso entre o nível de renda obtido por determinada 
comunidade e o padrão social que conseguiu atingir, mesmo que revelado apenas 
pela escolaridade e longevidade. (VEIGA ,2003 apud GUIMARÃES, 2004).” 

 
De maneira bastante simples e didática, a Fundação Seade ilustra a dificuldade 

analítica gerada pela metodologia de cálculo do IDH: 

“Ao se deparar com situações distintas – país A com alto PIB per capita, mas baixa 
esperança de vida ao nascer e baixo grau de educação, e país B com alto grau de 
educação, mais baixo PIB per capita e baixa esperança de vida ao nascer – a 
ordenação será feita através da média entre os três componentes do índice. Sendo 
assim, admita-se que o país A obtenha uma classificação melhor que o país B. Isso 
significa que é mais “valioso” - principalmente do ponto de vista do 
desenvolvimento humano – possuir renda elevada do que alta escolaridade? 
(SEADE, 2002:78 apud GUIMARÃES, 2004).” 
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Outra grande problemática está relacionada ao fato de que no processo de 

construção do índice são misturados indicadores de estoque – alfabetização e esperança de 

vida – com indicadores de fluxo – escolaridade bruta e PIB per capita. Ademais, sendo o 

PIB per capita uma variável mais suscetível a variações conjunturais, as alterações anuais 

do IDH e a classificação entre os países podem estar refletindo, em muitos casos, de forma 

mais efetiva, as mudanças deste componente e não dos eventuais progressos nas dimensões 

de educação e saúde. Por outro lado, para o caso de uma expressiva parcela de países que 

não dispõem de pesquisas domiciliares anuais, as variações no IDH podem ser apreciáveis 

e repentinas quando são incorporados os novos resultados dos censos demográficos – que 

tendem a se realizar a cada dez anos. 

Outro conjunto de limitações vinculado ao IDH relaciona-se ao fato de que o 

processo de medição do desenvolvimento humano é baseado em grandes médias nacionais 

que terminam por ocultar as disparidades existentes no interior de cada país. Ainda que a 

desigualdade possa ser considerável entre os indicadores educacionais e de saúde (no caso, 

a esperança de vida) é na distribuição de renda que ela se manifesta de forma mais 

contundente.  

O IDH não trouxe uma solução adequada para a comparação e o monitoramento da 

incidência de pobreza nos diferentes países. Mesmo abstraindo as dificuldades de garantir 

a comparabilidade em função de especificidades culturais, isto se deve ao fato de que todos 

os indicadores utilizados na construção do IDH são médias, o que mascara a ocorrência de 

situações extremas associadas à desigualdade de bem-estar entre indivíduos. Nesse sentido, 

por exemplo, o IDH não permite diferenciar, a um dado nível de PIB per capita, qual a 

incidência de pobreza que ocorre como resultado da desigualdade de renda em cada país. 
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Com efeito, a utilização exclusiva do PIB per capita como indicador pode encobrir 

expressivas desigualdades de renda, como ocorre no caso brasileiro. 

Outra séria limitação do IDH consiste em ocultar mais do que revelar, 

principalmente no concernente ao superdimensionamento do que se costumou chamar de 

“progresso”. A problemática reside no fato de que o “avanço” termina sendo refletido 

exclusivamente por meio de evoluções estritamente quantitativas dos indicadores, sem 

nenhuma alusão ao padrão qualitativo de desenvolvimento efetivo do país. 

A reforma do Estado em curso, o avanço dos processos de descentralização e a 

maior pressão social oriunda de sucessivas crises econômicas e o conseqüente acúmulo de 

demandas locais, vem fomentando, cada vez mais, o poder municipal a assumir um papel 

empreendedor no sentido de criar novas vertentes de desenvolvimento e geração de 

recursos para o atendimento a essas demandas. 

Além disso, a obrigatoriedade de elaboração de planos diretores de 

desenvolvimento urbano em Municípios com cidades com mais de 20 mil habitantes e de 

planos plurianuais de investimentos de âmbito local, instituída na Constituição Federal de 

1988, foi também um passo importante para a disseminação e a consolidação da prática de 

planejamento local. Os autores ainda acrescentam que “outros fatores que também têm 

contribuído para institucionalizar a formulação de políticas públicas em bases mais 

técnicas têm sido a exigência de avaliação dos impactos ambientais decorrentes da 

implantação de grandes projetos, assim como a necessidade de elaboração de diagnósticos 

setoriais da realidade local para justificar o repasse de verbas federais de programas 

sociais”. 

Ademais, a instituição do Estatuto da Cidade – por intermédio da Lei 10.257/01, 

que regulamenta o capítulo de política urbana da Constituição de 1988 – permitiu a 
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implementação de novos instrumentos jurídicos por parte do Poder Executivo Municipal a 

serem utilizados no processo de planejamento e na implementação da política urbana. 

Nesse sentido, a adoção de instrumentos de planejamento e de gestão urbana passou a 

assumir um caráter ainda mais relevante no processo de gestão administrativa municipal. 

Este complexo contexto vem fazendo com que a geração e a disseminação 

periódica de estatísticas e indicadores municipais passem a assumir um caráter ainda mais 

relevante no processo de planejamento, inclusive também para subsidiar o processo de 

implantação, monitoramento e avaliação das políticas implementadas. 

Os indicadores devem responder também a outros compromissos estabelecidos na 

agenda político-institucional e nos marcos legais estabelecidos no país, a exemplo da 

Constituição Federal/Estadual, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano Nacional de 

Atenção Básica à Saúde, Estatuto da Criança e Adolescente, compromissos internacionais, 

etc. 

 
 

3.6.7.2. Exemplos de indicadores sintéticos desenvolvidos no Brasil  

Forçados, por um lado, pela necessidade de atender às demandas de informação 

para formulação de políticas e tomada de decisões nas esferas públicas e inspirados; por 

outro, pelo sucesso “mercadológico” do IDH no Brasil e Mundo, diversas instituições de 

pesquisa e grupo de pesquisadores empreenderam esforços para o desenvolvimento de 

medidas-resumo da situação social – os Indicadores Sintéticos ou Índices sociais. Afinal, 

se o IDH, sintetizando apenas três dimensões da realidade social, parecia aos olhos do 

público, da mídia e de gestores uma medida interessante – e, para boa parte, inquestionável 

para monitorar o progresso social dos países, ou melhor, o desenvolvimento humano dos 
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países, e para servir de instrumento para balizar a distribuição de recursos de ajuda 

internacional –, por que não desenvolver um indicador composto de um conjunto maior de 

proxies do mundo social e potencializar seu uso como ferramenta de avaliação mais ampla 

da ação pública e como critério de alocação global do gasto público? 

Essa questão permeia, de fato, boa parte dos documentos e relatórios que 

apresentam os vários Indicadores Sintéticos propostos por institutos estaduais de 

planejamento e estatística, centros de pesquisa, universidades e órgãos de governo, 

apresentados no quadro a seguir: 

Alguns dos Indicadores sintéticos propostos no Brasil  
Instituição/Publica
ção 

Índice Objetivo (seg. citações selecionadas) Documento de referência 

Fundação João 
Pinheiro MG 
 

IDH-M: Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 
 
ICV: Índice de 
Condições de Vida 
Municipal  

“...avaliar e monitorar o nível de 
desenvolvimento humano e de condições de vida 
no âmbito dos Municípios... enquanto o IDH 
utiliza quatro indicadores básicos... o ICV utiliza, 
além desses quatro, um conjunto de 16 
indicadores.... de forma a captar da forma mais 
abrangente possível o processo de 
desenvolvimento social.”  

FJP. Desenvolvimento 
humano e 
Condições de vida: Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte 
1980-1991. BH, 
FJP/PNUD/IPEA/Fapemig, 
1998. 

Fundação Cide RJ 
 

IQM Índice de 
Qualidade 
Municipal  
– verde  
- carências 
- nec.habitacionais 
- sustent. fiscal 

“... índice que pretende contribuir para um maior 
conhecimento da realidade fluminense. ...na 
intenção de subsidiar Governo e Prefeituras no 
direcionamento de suas políticas... com o 
objetivo de capturar uma dada distância entre a 
realidade existente ... e o desenho de uma 
sociedade ideal, na qual se vivencie um elevado 
grau de equidade e cidadania plena.... 
cruzamento de 42 variáveis...” 

Cide. Índice de Qualidade 
dos Municípios:verde. RJ, 
Cide/Faperj, 2000. 
Cide. Índice de Qualidade 
dos Municípios: carências. 
RJ, Cide/Faperj, 2001. 
Cide. Índice de Qualidade 
dos Municípios: necessidades 
habitacionais. RJ, 
Cide/Faperj, 2001. 
Cide. Índice de Qualidade 
dos Municípios: 
sustentabilidade fiscal. RJ, 
Cide/Faperj, 2002. 

SEADE – SP 
Sistema Estadual de 
Análise de 
Dados 

IPRS: Índice paulista 
de Responsabilidade 
Social 
 
IVJ: Índice de 
Vulnerabilidade 
Juvenil 
 

“ Em 2000, a Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo contratou os serviços técnicos da 
Fundação Seade....desenvolver uma metodologia 
capaz de classificar os Municípios ... 
monitoramento de prioridades ...para caracterizar 
os Municípios quanto ‘as condições de vida da 
população e às ações públicas direcionadas para 
seu aprimoramento... “ 

São Paulo.Estado.Assembléia 
Legislativa. Índice Paulista de 
Responsabilidade Social. São 
Paulo, Seade, 2001. 
 
Madeira, F.R. Monitoração de 
prioridades de 
desenvolvimento com 
equidade social. 2º Seminário 
Fluminense de Indicadores, 
Rio de Janeiro, 2001,p.7:16. 

SEI – BA 
Superintendência de 
Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia 
BA 
 

IDS: Índice de 
Desenvolvimento 
Social 
 
IDE: Índice de 
Desenvolvimento 
Econômico 

“... medidas de Desenvolvimento mais 
atualizadas... que permitam avaliar as políticas 
públicas, orientar a intervenção dos níveis de 
governo e instrumentar (sic) os vários segmentos 
da sociedade na demanda por melhorias... 
[classificando] os Municípios em ordem 
decrescente ... obtido através da média 
geométrica dos escores padronizados..” 

SEI. Índices de 
desenvolvimento  econômico 
e social: Municípios baianos 
2001. Salvador, 2002. 
 

Fundação Economia 
e Estatística RS 

ISMA: Índice Social 
Municipal Ampliado 

“.... elencar os Municípios ... segundo suas 
condições sociais e econômicas... em relação a 
quatro grupo de indicadores: Condições de 

Winckler,C.R. Ìndice social 
municipal ampliado para o 
Rio Grande do Sul 1991-98. 
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Alguns dos Indicadores sintéticos propostos no Brasil  
Instituição/Publica
ção 

Índice Objetivo (seg. citações selecionadas) Documento de referência 

  Domicílio e Saneamento, Educação, Saúde e 
Renda”... totalizando um número de 14 
indicadores... contribuindo, dessa forma, para 
uma alocação mais criteriosa dos recursos 
públicos.” 

Porto Alegre, FEE, 2002 
(Documentos FEE 48) 
 

Prefeitura Municipal 
de Belo 
Horizonte/PUCMina
s MG 
 

IQVU: Índice de 
Qualidade de Vida 
Urbana 
 
IVS: Índice de 
Vulnerabilidade 
Social 

“... este índice busca expressar a oferta e o acesso 
da população a serviços e recursos urbanos de 11 
setores...nas 81 UP [Unidades de 
Planejamento]... Sua construção contou com a 
participação de 13 gestores setoriais e regionais 
que definiram os temas a serem considerados – 
as “Variáveis” do índice – e, ao final, os peso 
com que cada variável entraria no cálculo....A 
partir daí, a equipe coordenadora desenvolveu 
extensa pesquisa com cerca de 40 órgãos 
públicos e privados, que permitiram a formulação 
dos 75 indicadores.... 

NAHAS, M.I.P. Metodologia 
de construção de índices e 
indicadores sociais como 
instrumentos balizadores da 
Gestão Municipal da 
Qualidade de Vida Urbana: 
uma síntese da experiência de 
Belo Horizonte.In 
HOGAN,D.J et al. Migração e 
Ambiente nas Aglomerações 
Urbanas. Campinas, NEPO, 
2002, p.465-487. 

INEP/Cedeplar/N 
EPO 
 

IMDE: Indicador 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Educacional 
 

“... indicador sintético que reflita a qualidade e o 
desenvolvimento do sistema educacional 
brasileiro no âmbito municipal e subsidie o 
processo de decisão e avaliação de políticas 
públicas educacionais...[seguindo] três etapas: (1) 
análise exploratória dos indicadores municipais 
de forma a avaliar sua adequação para análise 
estatística proposta; (2) análise fatorial dos 
dados..” 

Cunha,J.M.P. et al. Proposta 
metodológica de elaboração de 
indicador educacional sintético 
para os Municípios. Revista 
Brasileira de Estudos 
Populacionais, Campinas, 
2001. 
 

Quadro 5 - Alguns dos Indicadores sintéticos propostos no Brasil  
Fonte: GUIMARÃES, 2004, p.11.  

 

 

3.6.8. Metodologia para construção de indicadores sociais 

Pela definição de JANNUZZI (2001), um indicador social é uma medida em geral 

quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) 

ou programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 

empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre 

mudanças que estão se processando na mesma. 

Para a pesquisa acadêmica, o indicador social é, pois, o elo entre os modelos 

explicativos da teoria social e a evidência empírica dos fenômenos sociais observados. Em 

uma perspectiva programática, o indicador social é um instrumento operacional para o 

monitoramento da realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas 
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públicas. Taxas de analfabetismo, rendimento médio do trabalho, taxas de mortalidade 

infantil, taxas de desemprego, índice de Gini, proporção de crianças matriculadas em 

escolas são, neste sentido, indicadores sociais, ao traduzir em cifras tangíveis e 

operacionais várias das dimensões relevantes, específicas e dinâmicas da realidade social. 

JANNUZZI (2001) reforça que os indicadores sociais se prestam a subsidiar as 

atividades de planejamento público e a formulação de políticas sociais nas diferentes 

esferas de governo, possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da 

população por parte do poder público e da sociedade civil e permitem o aprofundamento da 

investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 

fenômenos sociais.  

As estatísticas públicas – dados censitários, estimativas amostrais e registros 

administrativos – são matéria-prima para a construção de indicadores sociais. O que 

diferencia a estatística pública do indicador social é o conteúdo informacional presente, 

isto é, o valor contextual da informação disponível neste último, enquanto que as 

estatísticas públicas se referem ao dado social na sua forma bruta. 

 

 
Figura 1 - Processo de agregação de valor informacional no indicador 
Fonte: JANNUZZI : 2001, p. 16. 

 

Os indicadores podem se referir à totalidade da população ou a grupos 

sociodemográficos específicos, dependendo do interesse substantivo inicialmente 

Eventos 
empíricos da  

realidade social 

Dados brutos  
levantados: 
Estatísticas 
públicas 

Informação para  
análise e 
decisões de  
política pública:  
Indicador Social 

Processo de agregação de valor informacional no indicador 
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idealizado. Eles são expressos como taxas, proporções índices, distribuição por classes e 

também por cifras absolutas. 

 

3.6.8.1. Sistema de indicadores sociais 

O conjunto de indicadores sociais referentes a um determinado aspecto da realidade 

social ou a uma área de intervenção programática é denominado de Sistema de Indicadores 

Sociais (JANNUZZI, 2001). Em âmbito nacional, são exemplos de sistema de indicadores 

o Sistema de Indicadores de Saúde e o Sistema de Indicadores para o Mercado de 

Trabalho. No internacional, encontram-se o Sistema de Indicadores de Bem-estar Social da 

OCDE e o Sistema de Indicadores Sociais e Demográficos da Divisão de Estatística das 

Nações Unidas.  

Jannuzzi aponta uma série de decisões metodológicas, agrupadas em quatro etapas, 

para a montagem de um sistema de indicadores: 

a) a primeira etapa corresponde à definição operacional do conceito abstrato ou 

temática a que se refere o sistema em questão, elaborada a partir do interesse 

teórico ou programático referido; 

b) a partir dessa noção preliminar do conceito ou temática a que se refere o 

sistema de indicadores, passa-se à especificação das suas dimensões, das 

diferentes formas de interpretação ou da sua abordagem, tornando o conceito ou 

temática, de fato, um objeto específico, claro e passível de ser “indicado” de 

forma quantitativa; 

c) definidas as dimensões a investigar, a etapa seguinte consiste na obtenção das 

estatísticas públicas pertinentes, provenientes de Censos Demográficos, 

pesquisas amostrais, cadastros públicos; 
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d) por fim, através da combinação orientada das estatísticas disponíveis 

computam-se os indicadores, compondo um Sistema de Indicadores Sociais, 

que traduz em termos mais tangíveis o conceito abstrato inicialmente 

idealizado.  

 
Figura 2 - Construção de um Sistema de Indicadores Sociais 
Fonte: JANNUZZI: 2001, p. 18. 

3.6.8.2. Critérios de classificação 

Há varias formas de se classificar os indicadores sociais relacionados na literatura 

da área. JANNUZZI (2001) relata as principais classificações utilizadas. Para ele, a 

classificação mais comum é a divisão dos indicadores segundo a área temática da realidade 

social a que se referem. Há assim, os indicadores de saúde (percentual de crianças nascidas 

Conceito Abstrato ou  
Temática Social de Interesse 

Definição das dimensões ou diferentes formas de  
interpretação operacional do conceito 

Estatística 1 

Construção de um Sistema de Indicadores Sociais 

Estatística i 

Estatística 2 Estatística j 

Indicador  
Social 1 

Indicador  
Social i 

 
 
 
 

Sistema de Indicadores Sociais 
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com peso adequado etc.), os indicadores educacionais (escolaridade média da população 

etc.), indicadores de renda e desigualdade (nível de pobreza etc.), e assim por diante.  

Classificação temática dos Indicadores Sociais 
      

 Demografia  Habitação   

 Educação  Infra-estrutura urbana  

 Saúde  Segurança e Justiça  

 Mercado de trabalho  Renda e pobreza  

 Qualidade de vida  Meio ambiente  
     

Quadro 6 - Classificação temática dos Indicadores Sociais 
Fonte: JANNUZZI, 2001, p. 20. 

 

Outra classificação básica e usual corresponde à divisão dos indicadores entre 

objetivos e subjetivos, ou, como preferem alguns, entre indicadores quantitativos e 

qualitativos. Os indicadores objetivos se referem a ocorrências concretas ou entes 

empíricos da realidade social, construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis. São 

exemplos de indicadores objetivos o percentual de domicílios com acesso à rede de água, a 

taxa de desemprego, taxa de evasão escolar, etc. Os indicadores subjetivos ou qualitativos, 

por outro lado, correspondem a medidas construídas a partir da avaliação dos indivíduos ou 

especialistas com relação a diferentes aspectos da realidade, levantada em pesquisas de 

opinião pública ou grupos e discussão. Índice de confiança nas instituições, notas 

avaliativas sobre o desempenho dos governantes são alguns dos indicadores subjetivos 

mais periodicamente produzidos. 

A distinção entre indicadores descritivos e indicadores normativos é outra maneira 

de classificar os indicadores sociais. Os primeiros apenas descrevem características e 

aspectos da realidade empírica, não são fortemente dotados de significados valorativos, 

como taxa de mortalidade infantil ou taxa de evasão escolar. Os indicadores normativos, ao 
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contrário, refletem explicitamente juízos de valor ou critérios normativos com respeito à 

dimensão social estudada. A proporção de pobres, por exemplo, é um indicador normativo 

de insuficiência de meios para a sobrevivência humana, já que, na sua construção há uma 

série de decisões metodológicas normativas (consumo necessário de calorias diárias, 

composição da cesta de produtos e serviços para o consumo etc.) Taxa de desemprego é 

outro conceito normativo, que depende de uma série de conceitos sobre atividade, 

inatividade e ocupação econômica. Na realidade, todo indicador social ou estatística 

pública tem uma natureza intrinsecamente normativa, pois derivam de processos 

interpretativos da realidade que não têm nada de neutro ou estritamente objetivo em sua 

formulação.  

A complexidade metodológica na construção do indicador ou, pelo menos, a 

quantidade de informação usada para sua definição, também pode ser usada como critério 

de diferenciação de dois conjuntos de indicadores: simples ou compostos. Os indicadores 

simples são construídos a partir de uma estatística social específica, referida a uma 

dimensão social elegida. Já os indicadores compostos, também chamados de indicadores 

sintéticos ou ainda índices sociais, são elaborados mediante a aglutinação de dois ou mais 

indicadores simples, referidos a uma mesma ou diferentes dimensões da realidade social. O 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) , por exemplo, como o próprio nome revela, é 

um índice social, construído a partir da combinação de indicadores mais simples, 

relacionados às áreas de saúde, educação e renda. A construção de indicadores compostos 

costuma ser justificada pela suposta simplicidade e capacidade de síntese dos mesmos em 

situações em que se precisa ter uma avaliação geral do bem-estar, condições de vida ou 

nível socioeconômico de diversos grupos sociais. Argumenta-se que, ao contrário dos 

sistemas de indicadores sociais, o indicador composto permite orientar de uma forma mais 



 

 

118 

objetiva a priorização de recursos e ações de política social. Contudo, vale acrescentar que 

esta operação de sintetização da informação social costuma incorrer em perda crescente de 

proximidade entre conceito e medida e de transparência para seus potenciais usuários. 

 
Figura 3 - Construção de índices compostos 
Fonte: JANNUZZI : 2001, p. 22. 

 

Uma classificação bastante relevante para a análise e a formulação de políticas 

sociais é a diferenciação dos indicadores sociais quanto à natureza do ente indicado, se 

recurso (indicador-insumo), realidade empírica (indicador-produto) ou processo 

(indicador-processo). Os indicadores-insumo (input indicators) correspondem às medidas 

associadas à disponibilidade de recursos humanos, financeiros ou equipamentos alocados 

para um processo ou programa que afeta uma das dimensões da realidade social. São 

tipicamente indicadores de alocação de recursos para políticas sociais como número de 

leitos hospitalares por mil habitantes, número de professores por quantidade de estudantes 

ou ainda gasto monetário per capita nas diversas áreas de política social.  

Os indicadores-produto (outcome ou output indicators) são aqueles mais 

propriamente vinculados às dimensões empíricas da realidade social, referidos às variáveis 

resultantes de processos sociais complexos, como a esperança de vida ao nascer, proporção 

de crianças fora da escola ou nível de pobreza. São medidas representativas das condições 

de vida, saúde, nível de renda da população, indicativas da presença, ausência, avanços ou 

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador 3 

Índice 
composto 

Método de 
aglutinação 
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retrocessos das políticas sociais formuladas. Enquanto os indicadores-insumo quantificam 

os recursos disponibilizados nas diversas políticas sociais, os indicadores-produto retratam 

os resultados efetivos dessas políticas. 

Os indicadores-processo ou fluxo (throughtput indicators) são indicadores 

intermediários, que traduzem em medidas quantitativas o esforço operacional de alocação 

de recursos humanos, físicos ou financeiros (indicadores-insumo) para obtenção de 

melhorias efetivas de bem-estar (indicadores-produto), como número de consultas 

pediátricas por mês, merendas escolares distribuídas diariamente por aluno, ou ainda 

homens-hora dedicados a um programa social. Em alguns contextos, os indicadores de 

insumo e processo costumam ser chamados de indicadores de esforço, e os indicadores-

produto de indicadores de resultados.  

 
Figura 4 - Indicadores sociais classificados segundo natureza do indicado 
Fonte: JANNUZZI : 2001, p. 24. 

 

A diferenciação entre indicadores de estoque e indicadores de desempenho ou fluxo 

costuma ser empregada também no campo da avaliação de políticas sociais. Tal 

diferenciação diz respeito à temporalidade do processo analisado: indicador-estoque refere-

se à medida de uma determinada dimensão social em um momento específico, como anos 

de escolaridade; indicador de desempenho ou fluxo procura abarcar mudanças entre dois 

momentos distintos, como o aumento dos anos de escolaridade.  

Indicador-insumo 
Recurso: 
quantidade de 
médicos por mil 
habitantes ou gasto 
monetário per 
capita em saúde 

Indicador-processo 
Uso dos recursos: 
consultas ao mês 
por criança até 1 
ano 

Indicador-produto 
Resultado efetivo: 
taxa de morbidade 
ou mortalidade 
infantil por causa 
específica 

Indicadores sociais classificados segundo natureza do indicado 
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Outro sistema de classificação de especial interesse na formulação de políticas é 

aquele que diferencia os indicadores segundo os três aspectos relevantes da avaliação dos 

programas sociais: indicadores para avaliação da eficiência dos meios e recursos 

empregados, indicadores para avaliação da efetividade social no cumprimento das metas e 

indicadores para avaliação da efetividade social do programa, isto é, indicadores para 

avaliação dos efeitos do programa em termos de justiça social, de contribuição para 

aumento da sociabilidade e engajamento político, enfim, dos efeitos do programa em  

termos mais abrangentes de bem estar para a sociedade. Um programa público de 

reurbanização de favelas, por exemplo, pode ter sua eficiência avaliada em termos do 

volume de investimentos por unidade de área física; a eficácia, por indicadores 

relacionados à melhoria das condições de moradia, infra-estrutura e acessibilidade do local; 

e sua efetividade social, por indicadores de mortalidade infantil, nível de coesão social e 

participação na comunidade, nível de criminalidade, etc.  

 
Figura 5 - Indicadores Sociais classificados segundo critério de avaliação 
Fonte: JANNUZZI: 2001, p. 25 

Por fim, há outras tipologias empregadas para diferenciar os indicadores, segundo a 

ordem de precedência dos mesmos em um modelo explicativo causal (determinantes, 

Eficiência no 
uso dos recursos 

Eficácia no 
atingimento de 
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Efetividade 
social da 

política pública 

Indicadores Sociais classificados segundo critério de avaliação 
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efeitos primários, efeitos intervenientes e indicadores-resposta), segundo o período de 

referência do indicador (séries históricas ou indicadores ex post e séries prospectivas ou 

indicadores ex ante) ou ainda segundo a natureza relativa ou absoluta da medida (indicador 

relativo, como proporção de pobres na população, ou indicador absoluto, como o total de 

pessoas classificadas como pobres).  

Classificações usuais de indicadores para políticas 

 

Indicador simples/composto 

Indicador descritivo/normativo 

Indicador quantitativo/qualitativo 

Indicador objetivo/subjetivo 

Indicador insumo/fluxo/produto 

Indicador esforço/resultados 

Indicador desempenho/estoque 

Indicador eficiência/eficácia/efetividade social 

Indicador absoluto/relativo 

Quadro 7 - Classificações usuais de indicadores para políticas 
Fonte: JANNUZZI: 2001, p. 25. 
 

3.6.8.3. Propriedades desejáveis 

Para que o indicador exerça sua função de forma plena, é importante observar 

algumas propriedades necessárias em sua composição, a saber: 

  

Propriedades desejáveis  

 

Relevância Social Inteligibilidade de sua construção 

Validade Comunicabilidade 

Confiabilidade Factibilidade para obtenção 

Cobertura Periodicidade 
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Sensibilidade Desagregabilidade 

Especificidade Historicidade 

Quadro 8 - Propriedades desejáveis 
Fonte: JANNUZZI: 2001, p. 28. 
 

Relevância Social da temática a qual o indicador se refere é, com certeza, um 

atributo fundamental para justificar sua produção e legitimar seu emprego no processo de 

análise, formulação e implementação de políticas. A pertinência de sua produção e uso é, 

pois, historicamente determinada, resultante da agenda de discussão política e social de 

cada sociedade ao longo de sua trajetória.  

A Validade de um indicador corresponde ao grau de proximidade entre o conceito e 

a medida, isto é, a sua capacidade de refletir, de fato, sobre o conceito abstrato que o 

indicador se propõe a substituir ou operacionalizar.  

A Confiabilidade de um indicador é uma propriedade relacionada à qualidade do 

levantamento dos dados usados no seu cômputo. Um indicador confiável sempre exibirá a 

mesma cifra se a dimensão da realidade empírica a que ele se refere permaneceu estática. 

Os indicadores calculados a partir das pesquisas amostrais realizadas pelas agências 

públicas estão entre as medidas mais confiáveis.  

Procura-se empregar sempre indicadores de boa cobertura espacial ou populacional, 

que sejam representativos da realidade empírica em análise. A taxa de desemprego, 

baseada no mercado de trabalho formal, acaba indicando a tendência para o mercado de 

trabalho (formal e informal).  

A Sensibilidade de um indicador diz respeito à sua capacidade em refletir sobre 

mudanças significativas, se as condições que afetam a dimensão social referida se alteram. 

É uma propriedade que está relacionada à validade e confiabilidade. Por exemplo: num 



 

 

123 

programa de erradicação de doenças específicas, a taxa de morbidade é mais sensível para 

fins de avaliação do programa do que a taxa de mortalidade.  

Especificidade do indicador corresponde à sua propriedade em refletir alterações 

estritamente ligadas às mudanças que têm relação com a dimensão social de interesse. Esta 

propriedade depende do grau de consistência interna existente entre suas dimensões e 

variáveis constitutivas, isto é, diz respeito ao grau de associação existente entre as 

estatísticas sociais usadas em sua construção.  

A Inteligibilidade diz respeito à transparência da metodologia de construção do 

indicador. Um bom indicador deve, tanto quanto possível, ser facilmente comunicável aos 

seus usuários. A Inteligibilidade é necessária para garantir a transparência e a 

comunicabilidade no uso programático do mesmo.  

A periodicidade com que o indicador pode ser atualizado e a factibilidade de sua 

obtenção a custos módicos são outros aspectos cruciais na construção e seleção de 

indicadores para uma dada temática. Para que se possa acompanhar a mudança social, 

avaliar o efeito de programas sociais implementados e corrigir eventuais distorções de 

implementação, é necessário que se disponha de indicadores levantados com certa 

regularidade. É preciso avaliar se a periodicidade torna factível o emprego do indicador 

para os propósitos previstos. Além disso, o custo e o tempo dedicados para a obtenção do 

indicador têm que ser compatíveis com as necessidades e usos que se faz do mesmo.  

A Desagregabilidade se refere a grupos sociais ou a populações inteiras, 

dependendo do interesse. Por exemplo: o indicador da longevidade pode ser do país todo 

ou apenas de uma região.  

Por fim, a Historicidade de um indicador é a propriedade de se dispor de séries 

históricas extensas e comparáveis do mesmo, de modo a poder cotejar o valor presente 
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com situações do passado, inferir tendências e avaliar efeitos de eventuais políticas sociais 

implementadas.  

É muito raro dispor de indicadores sociais que gozem plenamente de todas estas 

propriedades, cabendo ao analista avaliar os trade-offs do uso das diferentes medidas 

passíveis de serem construídas. Para JANNUZZI (2001), a operação de seleção é uma 

tarefa delicada, pois não existe uma teoria formal que permita orientá-la com estrita 

objetividade. Em primeiro lugar, é preciso garantir que exista uma relação recíproca entre 

indicando (conceito) e os indicadores propostos. É fundamental garantir a validade dos 

indicadores usados. Em segundo lugar, é preciso certificar-se da confiabilidade para as 

cifras calculadas. Inteligibilidade é outra propriedade importante para garantir a 

transparência das decisões tomadas em bases técnicas.  

Para o referido autor, a legitimidade social do indicador, isto é, sua aceitação como 

insumo informacional relevante no debate político pelos diversos agentes e grupos de 

interesse, depende certamente do grau de aderência do mesmo às propriedades aqui 

assinaladas. Mas é fato que o elenco de indicadores sociais disponíveis está limitado pelas 

características e disponibilidade das estatísticas sociais e demográficas levantadas.  

  

3.6.8.4. Resultados esperados 

Dentre os principais resultados do esforço de avaliar sistematicamente a gestão 

podemos citar:  

a) qualidade da gestão 

Avaliar a gestão é importante para corrigir rumos indesejados que possam estar 

sendo tomados sem se perceber. Avaliações periódicas permitem identificar e aproveitar 

oportunidades de ação para solucionar problemas, reduzir desperdícios ou realizar ações 
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para atingir compromissos de governo. E, ao inverso, deixar de avaliar a gestão pode 

deixar a prefeitura em um caminho que produza como conseqüências finais a ineficácia da 

prefeitura e a deterioração da sustentação política do governo. 

 
b) promoção da cidadania 

A transparência da administração é um ponto fundamental para a democratização 

da sociedade e consolidação da cidadania. Não pode, portanto, ficar restrita à simples 

divulgação dos atos do governo. A avaliação dos impactos e resultados desses atos permite 

uma ampliação da transparência, sendo um fator de promoção da cidadania.  

As informações utilizadas para a avaliação, tanto aquelas relativas às ações de 

governo quanto às relativas à configuração espacial e sócio-econômica da cidade, além de 

se integrar ao Sistema de Informações para o Planejamento, podem ser integradas a um 

Sistema de Informações para a Cidadania, permitindo que a sociedade se aproprie delas. 

Rompe-se, portanto, o monopólio da informação pelos técnicos e dirigentes municipais. 

Essa democratização das informações auxilia a sociedade não só a controlar as ações do 

governo municipal: também permite que os movimentos e as entidades que atuam na vida 

política e social formulem propostas de prioridades e de intervenção e as ofereçam ao 

poder público para implantação. 
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4. Identificação e Seleção dos Indicadores 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados os possíveis indicadores que irão sustentar o 

modelo de avaliação de desempenho da gestão pública municipal. Inicialmente, são 

abordados criteriosas propriedades e as restrições a serem atendidas para que sirvam ao 

modelo. Também é apresentada a contribuição que cada indicador dará ao modelo, sua 

fonte e  periodicidade de divulgação. Por fim, é construído o modelo e analisada a 

contribuição dos indicadores que o compuseram. 
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4.1. Propriedades utilizadas na identificação e seleção dos indicadores 

Algumas propriedades precisam ser definidas antecipadamente para que o 

indicador ou dados atendam o objetivo da presente pesquisa. Foram identificados as 

seguintes: 

a) amplitude –  Ser aplicável a todos os Municípios brasileiros (IBGE, 2005). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a malha 

municipal brasileira era constituída de 5.565 Municípios. Caso uma 

quantidade insignificante de Municípios não tenha o indicador por 

dificuldade temporária de coleta, isto não invalidará seu uso; 

b) publicidade regular –  Deverá ter sua divulgação anualmente, permitindo-se 

o uso daqueles que sejam divulgados em períodos maiores, porém igual ou 

inferior a um quadriênio e que sejam coincidentes com o período de uma 

gestão municipal, atualmente fixado em quatro anos, para que se possa 

comparar o desempenho da gestão no início e no final;   

c) acessibilidade e gratuidade –  A consulta ao indicador ou dados deve ser de 

fácil acesso e gratuita a fim de permitir a manutenção viva do modelo; 

d) continuidade –  Deve haver intenção de continuidade na apuração e na 

divulgação das informações por parte de quem apura; 

e) confiabilidade –  A Instituição responsável precisa ter credibilidade 

inquestionável para merecer a confiança de sua imparcialidade na coleta e 

na apuração dos dados e indicadores. 

A procura por dados se concentrou no período compreendido entre os anos de 2000 e 2004, 

coincidente com uma gestão completa dos prefeitos, que foi de 2001 a 2004. O ano de 
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2000 foi selecionado por ser o último ano da gestão anterior, portanto é a base de avaliação 

da gestão seguinte.  

4.2. Áreas de interesse em condições de ser avaliadas.  

Definidas as propriedades, partiu-se para a seleção das áreas de interesse social que 

merecem ser avaliadas. Não se pode  esquecer que o modelo deverá ser aplicado a todos os 

Municípios, independentemente do porte da sua população, localização ou área geográfica. 

Definir um indicador de poluição sonora ou visual pode ser importante para as grandes 

cidades, mas não o é para pequenas cidades que ficam distantes dos grandes centros, 

portanto, a área a ser avaliada deverá ser importante a todos os Municípios indistintamente. 

Com tal restrição, o foco da busca será para aquelas áreas comuns e de importância social a 

todos os Municípios.  

Baseado no exposto no capítulo 3, subitens de 2 a 4, em que são abordadas as 

atribuições dos Municípios, foi adotado aqui o critério da contigüidade e da ordem de 

importância imediata (àqueles relacionados diretamente com a satisfação das necessidades 

básicas da pessoa humana) para a seleção das áreas que são objeto desta pesquisa. 

Considerando também as restrições citadas no parágrafo anterior, decidiu-se eleger as áreas 

de investigação dos possíveis dados e indicadores que constituem o modelo de avaliação 

de gestão pública municipal. Tais áreas são segmentadas sob dois aspectos: o primeiro é o 

do beneficiário final dos serviços públicos – o munícipe – que foi denominado aspecto 

direto por proporcionar benefícios diretamente para o cidadão. Neste segmento foram 

analisadas as áreas de educação, saúde, segurança pública, saneamento básico e 

desenvolvimento econômico. Há outras áreas que poderiam ser avaliadas neste estudo, 

como meio ambiente, lazer, cultura, etc., porém, ao fazer buscas de dados e indicadores 

para estas áreas foi constatado que não eram atendidos criteriosas propriedades 
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apresentadas no início deste capítulo para que os mesmos compusessem esta pesquisa, 

especialmente dois deles: o critério da Amplitude – disponível para todos os Municípios 

brasileiros – e o critério da Publicidade Regular. Os poucos indicadores e dados 

localizados foram objetos de pesquisas pontuais e sem continuidade.   

O segundo aspecto considerado para seleção das áreas é o da própria administração 

pública, ou seja, uma visão interna da estrutura da administração pública e de suas 

condições de oferecer bens e serviços aos Municípios de forma continuada e com 

qualidade, que foi denominado aspecto indireto. Para atender a este propósito foram 

analisadas as finanças públicas e a estrutura de recursos humanos. Assim como 

mencionado no primeiro aspecto apresentado, há outras áreas de interesse, mas este 

trabalho esbarrou nas mesmas dificuldades apresentadas anteriormente. 

Sintetizando as áreas selecionadas: 

BENEFICIOS DIRETOS BENEFÍCIOS INDIRETOS 

Educação Finanças Públicas 

Saúde Recursos Humanos 

Saneamento básico   

Desenvolvimento econômico  

Quadro 9 - Áreas da gestão pública municipal sujeitas à avaliação 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

4.3. Áreas que proporcionam benefícios diretos para os unícipes  
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4.3.1. Área da Educação  

A área da educação foi selecionada como a primeira a ser analisada por sua 

importância social e pela relevância do comprometimento dos recursos orçamentários na 

sua gestão. Por determinação constitucional compromete-se atualmente 25% dos 

orçamentos municipais nesta área.  

Como mostrado anteriormente, não há obrigação constitucional de o Município 

assumir os serviços de educação, saúde, etc. As únicas atribuições previstas legalmente 

para a gestão dos serviços públicos é o transporte público municipal e a guarda municipal. 

Portanto, a educação é de responsabilidade compartilhada com os Estados e a União, mas 

há a seguinte legislação infraconstitucional – Lei de Diretrizes de Bases da Educação – lei 

federal 9.394/06 – com as seguintes atribuições: 

“Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
        I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas 
de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 
        II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
        III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
        IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino; 
        V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
        VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 
10.709, de 31.7.2003) 
        Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.” 
 

E mais, a comunidade tradicionalmente espera do Município a oferta destes 

serviços de educação básica. É um serviço de importância próxima do cidadão e também 

uma tradição. 

A Educação Básica se subdivide em: a) educação infantil – oferecida em: creches 

para crianças de até três anos de idade; pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de 
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idade; b) educação fundamental obrigatória - com duração de 9 (nove) anos, iniciando-se 

aos 6 (seis) anos de idade, e; c) ensino médio – com duração mínima de três anos – tem 

foco nos jovens na faixa etária de 15 a 19 anos de idade. 

Como se constatou que muitos Municípios de pequeno porte ainda não assumiram 

integralmente o ensino médio, considera-se nesta pesquisa, para a área da educação, apenas 

a educação infantil e a educação fundamental.  

Nesta área há dados desagregados por Município que atendem criteriosas 

propriedades estabelecidas inicialmente para seleção dos dados e indicadores do número de 

professores com nível superior no ensino básico, taxa de aprovação e abandono no ensino 

fundamental, escolas com computadores e escolas com acesso à internet. A taxa de 

analfabetismo e a escolaridade média da população foram dois indicadores procurados 

nesta pesquisa, porém não há dados desagregados para se apurar os mesmo. 

 

4.3.1.1. Taxa de professores com nível superior no ensino básico  

Pesquisas recentes têm demonstrado a carência de professores com nível superior 

no ensino básico. É sabido que para melhorar a qualidade da educação é preciso melhorar o 

nível de instrução dos professores. Obviamente que isto por si só não é suficiente, mas é 

um dos pré-requisitos importantes para a melhora da qualidade.  

Nesta pesquisa é analisada a evolução do número de professores do ensino básico 

com nível superior comparando os dados dos anos de 2000 e 2004. São considerados 

apenas os professores que lecionam na rede de escolas administradas pelo Município. A 

base de dados foi encontrada no Ministério da Educação, site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que em, seu banco de dados denominado 

Edudatabrasil (www.edudatabrasil.inep.gov.br), disponibiliza dados sobre 5.565 
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Municípios. Destes, foram excluídos 1.120 Municípios da composição do índice por não 

possuírem dados no ano 2000 ou 2004, o que impede a construção do seu índice.  

O índice foi gerado para todos os 4.445 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 TPNS

2004 TPNS
IPNS=  

Onde:  

IPNS = Índice de Professores do ensino básico com Nível Superior 

TPNS 2000 = Taxa de Professores do ensino básico com Nível Superior no ano 

2000 

TPNS 2004 = Taxa de Professores do ensino básico com Nível Superior no ano 

2004 

 

Após a geração deste índice fez-se a padronização dos mesmos numa escala de 0 a 

100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi feita 

pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IPNSminIPNSmax

100
IPNSminIPNSIPNSp  

Onde: 

IPNSp = Índice Professores com Nível Superior padronizado na escala de 0 a 100 

IPNS = Índice Professores com Nível Superior encontrado para cada Município 

IPNSmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IPNSmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após a aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  
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Na tabela a seguir selecionaram-se os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 9 – Taxa de Professores Ensino Básico com Nível Superior – 2000 e 2004 

Municípios Estados 
Prof Nív. 

Sup. 2000 
Prof Nív. 

Sup. 2004 
Índice 

municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Primavera de Rondônia RO 5 0 0,00 0,00 

Urupá RO 12 0 0,00 0,00 

Boa Vista do Ramos AM 1 0 0,00 0,00 

Pauini AM 3 0 0,00 0,00 

Bonfim RR 3 0 0,00 0,00 

Placas PA 1 0 0,00 0,00 

Santa Cruz do Arari PA 1 0 0,00 0,00 

Oiapoque AP 4 0 0,00 0,00 

Pracuúba AP 1 0 0,00 0,00 

Bandeirantes do Tocantins TO 1 0 0,00 0,00 

MÉDIA     2,04 

MEDIANA     0,91 

Redenção CE 2 181 90,50 41,14 

Parauapebas PA 7 653 93,29 42,40 

Paulistana PI 1 113 113,00 51,36 

Fortim CE 1 119 119,00 54,09 

Matões do Norte MA 1 121 121,00 55,00 

João Câmara RN 1 129 129,00 58,64 

Moju PA 1 140 140,00 63,64 

Peritoró MA 1 153 153,00 69,55 

Niquelândia GO 1 178 178,00 80,91 

Barreira CE 1 220 220,00 100,00 
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Fonte: Ministério da Educação, site do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais –
banco de dados Edudatabrasil (www.edudatabrasil.inep.gov.br), consulta realizada em 14/02/2008.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 2,04, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 1 – Taxa Professores ensino básico municipal com Nível Superior 2000 e 2004 
 

O gráfico reitera a indicação de que a maioria dos Municípios teve baixo 

crescimento do número de professores na condição especificada no período 2000–2004 e 

que a maioria dos Municípios se situa próxima ao Município que teve o pior desempenho.  

 

4.3.1.2. Taxa de aprovação no ensino fundamental   

A taxa de aprovação no ensino fundamental mostra o desempenho dos alunos 

matriculados no ensino fundamental das escolas públicas municipais. É um indicador de 
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quantidade e não leva em consideração a qualidade do ensino prestado. Para este caso não 

há indicadores disponíveis para esta pesquisa. Mesmo sendo um indicador somente 

quantitativo, não há justificativas para diminuir sua importância, pois o aumento da taxa de 

aprovação de alunos é um indicador de melhoria na educação. Ademais, há testes aplicados 

regularmente nos alunos pelo Ministério da Educação que indicam a qualidade do ensino. 

Infelizmente, o resultado desses testes não estava disponível nesse período de forma 

desagregada.  

A não inclusão do ensino médio neste indicador é justificada pelo fato de muitos 

Municípios de pequeno porte não terem ainda assumido a gestão desse nível escolar. Sua 

inclusão diminuiria acentuadamente o número de Municípios avaliados, comprometendo a 

extensão da base de apuração deste indicador. 

Nesta pesquisa foi analisada a evolução da taxa de aprovação de alunos do ensino 

fundamental, comparando os dados dos anos 2000 e 2004. A base de dados foi encontrada 

no Ministério da Educação, site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) que em seu banco de dados denominado Edudatabrasil 

(www.edudatabrasil.inep.gov.br) disponibiliza dados sobre 5.565 Municípios. Destes, 

foram excluídos 295 Municípios da composição do índice por não possuírem dados no ano 

2000 ou 2004, o que impede a construção do seu índice. Dentre esses, oito Municípios 

(Sítio do Mato–BA, Porteirão–GO, Potim–SP, São Tomé–PR, Planalto Alegre–SC, São 

Pedro da Cipa–MT, Piraquara–PR, Caxambu do Sul–SC) foram considerados como tal por 

possuírem taxas em 2000 ou 2004 igual ou muito próxima a zero. 

O índice foi gerado para todos os 5.270 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 TApEF

2004 TApEF
IApEF =  
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Onde:  

IApEF = Índice de Aprovação de alunos no Ensino Fundamental 

TApEF 2000 = Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental no ano 2000 

TApEF 2004 = Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental no ano 2004 

 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IApEFminIApEFmax

100
IAEFminIApEFIApEFp  

Onde: 

IApEFp = Índice Aprovação de alunos no Ensino Fundamental padronizado na 

escala de 0 a 100 

IApEF = Índice Aprovação de alunos no Ensino Fundamental encontrado para cada 

Município 

IApEFmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IApEFmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após a aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:  

Tabela 10 – Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental – 2000 e 2004 

Municípios Estados 
Taxa 

Aprovação 
2000 

Taxa 
Aprovação 

2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 
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Municípios Estados 
Taxa 

Aprovação 
2000 

Taxa 
Aprovação 

2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Nazaré BA 74,90 23,60 0,32 0,00 

Caldeirão Grande BA 85,40 31,60 0,37 1,12 

Itarantim BA 46,60 18,20 0,39 1,53 

Araguainha MT 60,50 26,80 0,44 2,60 

Piripá BA 92,70 43,80 0,47 3,20 

Catolândia BA 91,80 45,40 0,49 3,65 

São José da Safira MG 53,10 27,40 0,52 4,09 

Santa Maria das Barreiras PA 90,20 48,00 0,53 4,41 

Maetinga BA 70,60 39,20 0,56 4,88 

Japurá AM 55,70 31,20 0,56 4,98 

MÉDIA     14,73 

MEDIANA     14,20 

Taipas do Tocantins TO 26,40 71,10 2,69 48,35 

Alto Alegre RR 32,20 88,20 2,74 49,28 

Novo Acordo TO 25,20 72,60 2,88 52,17 

Santa Rita de Cássia BA 18,00 63,20 3,51 64,98 

Ivaté PR 21,70 77,80 3,59 66,49 

Nova Rosalândia TO 18,80 76,80 4,09 76,65 

Alto Paraguai MT 17,60 78,30 4,45 84,05 

Anguera BA 12,60 57,50 4,56 86,38 

Iracema RR 16,30 74,70 4,58 86,77 

Águas de Lindóia SP 16,70 87,40 5,23 100,00 
Fonte: Ministério da Educação, site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) –
banco de dados Edudatabrasil (www.edudatabrasil.inep.gov.br), consulta realizada em 14/02/2008.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor.  
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A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 14,73, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 2 – Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental Municipal – 2000 e 2004 
 
 

O gráfico indica que a maioria dos Municípios teve taxa de crescimento baixa se 

comparada ao melhor colocado na condição especificada no período 2000–2004, e que a 

maioria dos Municípios se situa próxima ao Município que teve o pior desempenho. Se 

fosse possível colocar neste trabalho a tabela completa com todos os 5.270 Municípios 

avaliados, seria constatado que 2.191 Municípios (41,58% do total) tiveram desempenho 

negativo, ou seja, pioraram a taxa de aprovação no período.   
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4.3.1.3. Taxa de abandono no ensino fundamental   

A taxa de abandono no ensino fundamental mostra a evasão dos alunos 

matriculados no ensino fundamental das escolas públicas municipais. A mesma não pode 

ser entendida como complementar à taxa de aprovação, apresentada anteriormente. A 

queda dessa taxa ao longo do tempo é um indicador de melhoria na educação. Nota-se que 

na tabela analisada, dos 4.991 com dados válidos, 1.111 Municípios tiveram aumento da 

taxa de abandono, ou seja, não conseguiram reter os estudantes que se matricularam no 

ensino fundamental.  

A não inclusão do ensino médio neste indicador é justificada pelo fato de muitos 

Municípios de pequeno porte não terem ainda assumido a gestão desse nível escolar. Sua 

inclusão diminuiria acentuadamente o número de Municípios avaliados, comprometendo a 

extensão da base de apuração deste indicador. 

Nesta pesquisa é analisada a evolução da taxa de aprovação de alunos do ensino 

fundamental, comparando os dados dos anos de 2000 e 2004. A base de dados foi 

encontrada no Ministério da Educação, site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) que em seu banco de dados denominado Edudatabrasil 

(www.edudatabrasil.inep.gov.br) disponibiliza dados sobre 5.565 Municípios. Destes, 

foram excluídos 574 Municípios da composição do índice por não possuírem dados no ano 

2000 ou 2004, o que impede a construção do seu índice.  

O índice foi gerado para todos os 4.991 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 TAbEF

2004 TAbEF
IAbEF =  

Onde:  

IAbEF = Índice de Abandono de alunos no Ensino Fundamental 
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TAbEF 2000 = Taxa de Abandono no Ensino Fundamental no ano 2000 

TAbEF 2004 = Taxa de Abandono no Ensino Fundamental no ano 2004 

 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IAbEFminIAbEFmax

100
IAbEFminIAbEFIAbEFp  

Onde: 

IAbEFp = Índice Abandono de alunos no Ensino Fundamental padronizado na 

escala de 0 a 100 

IAbEF = Índice Abandono de alunos no Ensino Fundamental encontrado para cada 

Município 

IAbEFmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IAbEFmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após aplicarmos as fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 11 – Taxa de Abandono no Ensino Fundamental Municipal – 2000 e 2004 

Municípios Estados 

Taxa 
Abandono 

2000 

Taxa 
Abandono 

2004 
Índice 

municipal 
Índice municipal 

padronizado 

Tamboril CE 0,20 11,60 58,00 0,00 

Caldeirão Grande BA 1,80 60,30 33,50 42,24 

Picada Café RS 0,30 8,30 27,67 52,30 
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Municípios Estados 

Taxa 
Abandono 

2000 

Taxa 
Abandono 

2004 
Índice 

municipal 
Índice municipal 

padronizado 

Muçum RS 0,30 7,10 23,67 59,20 

Manga MG 0,40 8,90 22,25 61,64 

Coribe BA 0,90 18,70 20,78 64,18 

Gavião BA 1,00 19,60 19,60 66,21 

Piraí do Sul PR 0,10 1,90 19,00 67,24 

Torres RS 0,30 5,70 19,00 67,24 

São Braz do Piauí PI 0,20 3,70 18,50 68,10 

MÉDIA     98,51 

MEDIANA     98,87 

Avelinópolis GO 6,90 0,00 0,00 100,00 

Ceres GO 7,40 0,00 0,00 100,00 

Davinópolis GO 3,30 0,00 0,00 100,00 

Novo Brasil GO 4,00 0,00 0,00 100,00 

Ouvidor GO 1,30 0,00 0,00 100,00 

Porteirão GO 20,20 0,00 0,00 100,00 

Sanclerlândia GO 27,70 0,00 0,00 100,00 

São João da Paraúna GO 5,70 0,00 0,00 100,00 

São Patrício GO 2,70 0,00 0,00 100,00 

Três Ranchos GO 13,30 0,00 0,00 100,00 
Fonte: Ministério da Educação, site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 
-  – banco de dados Edudatabrasil (www.edudatabrasil.inep.gov.br), consulta realizada em 14/02/2008.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  
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A alta média de 98,51, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve significativo progresso neste indicador, conforme pode ser 

visto a seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 3 – Taxa de Abandono no Ensino Fundamental Municipal – 2000 e 2004 
 

O gráfico mostra a forte concentração de Municípios no último percentil do 

mesmo. Isto significa que a maioria dos Municípios está próxima ao Município melhor 

colocado e conseguiram melhorar a taxa de evasão escolar no período 2000–2004. 

  

4.3.1.4. Escolas com computador no ensino fundamental   

Inicialmente, este trabalho pretendia utilizar a proporção de escolas com 

computadores em relação ao total de escolas do ensino fundamental municipal para 

demonstrar a evolução da taxa de inclusão digital. A não inclusão do ensino médio nesta 

análise se deve à constatação de que muitos ainda não assumiram a gestão deste nível 

escolar. 
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A base de dados foi encontrada no Ministério da Educação, site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que em seu banco de dados 

denominado Edudatabrasil (www.edudatabrasil.inep.gov.br) disponibiliza dados sobre 

5.565 Municípios. Destes, foram excluídos 3.108 Municípios da composição do índice por 

não possuírem dados no ano 2000 ou de 2004, o que impede a construção do seu índice.  

Constatamos que dos 5.565 Municípios existentes apenas 44% possuíam dados 

válidos, ou seja, menos da metade. Isto poderia comprometer a formação do indicador 

final, que consolidará todos os índices. Outra constatação na base de dados foi a existência 

de 743 Municípios que têm 100% de suas escolas do ensino fundamental com 

computadores e, portanto, já atingiram avaliação máxima. Como o índice avalia a evolução 

e neste caso não há mais como evoluir, então estes Municípios que atenderam sua rede de 

escolas municipais do ensino fundamental com computadores plenamente ficariam 

prejudicados, pois eles não têm como evoluir além deste limite.  

Diante desta realidade optou-se por desconsiderar este índice da composição do 

modelo, objeto desta pesquisa. 

 

 

4.3.1.5. Escolas com acesso à internet no ensino fundamental   

Inicialmente, pretendia-se utilizar a proporção de escolas com acesso à internet em 

relação ao total de escolas do ensino fundamental municipal para demonstrar a evolução da 

taxa de acessibilidade à comunicação digital. A não inclusão do ensino médio nesta análise 

se deve à constatação de que muitos ainda não assumiram a gestão deste nível escolar. 

A base de dados foi encontrada no Ministério da Educação, site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) que em seu banco de dados 



 

 

144 

denominado Edudatabrasil (www.edudatabrasil.inep.gov.br) disponibiliza dados sobre 

5.565 Municípios. Destes, foram excluídos 5.259 Municípios da composição do índice por 

não possuírem dados no ano 2000 ou 2004, o que impede a construção do seu índice.  

Constatamos que dos 5.565 Municípios existentes apenas 5% possuíam dados 

válidos. Isto poderia comprometer a formação do indicador final, que consolidará todos os 

índices.  

Diante desta realidade optou-se por desconsiderar este índice da composição do 

modelo, objeto desta pesquisa. 

 

 

4.3.2. Área da saúde  

Na área da saúde pública foram selecionados dois indicadores: mortalidade infantil 

no Município e gastos per capita com a saúde municipal.  Novamente, este trabalho se 

deparou com a indisponibilidade de dados desagregados por Municípios que pudessem 

enriquecer o modelo. Apenas estes dois atenderam as exigências pré-estabelecidas nesta 

pesquisa. 

 

4.3.2.1. Redução da mortalidade infantil do Município  

A base de dados para este indicador foi coletada no DATASUS do Ministério da 

Saúde (www.datasus.gov.br Informações de saúde > Estatísticas vitais) e se referem às 

mortes de crianças até um ano de idade.  

Dos 5.565 Municípios existentes, somente 4.681 têm dados válidos. Diversos 

registros estão agregados por unidade da federação na rubrica “Município Ignorado” e 
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foram excluídos da apuração do índice. Referem-se às ocorrências constatadas dentro do 

Estado, mas sem identificação do Município. Esta constatação não distorce a base de 

dados, pois o número de registro nestes elementos é pequeno. Única exceção foi o Estado 

do Ceará, que teve muitos registros nesta rubrica e foi excluído da base de dados por 

influenciar negativa e significativamente a construção do índice, ou seja, um outlier. Se 

fosse tratada a rubrica “Município Ignorado” do Estado do Ceará como um Município, este 

seria o Município com o maior número de mortes do país, com 82 casos registrados em 

2004 em comparação com os 16 casos registrados no segundo Município classificado com 

maior número de casos.  Além destes casos, foram excluídos da apuração 884 Municípios 

por não terem informado dado ou terem o dado referente ao ano 2000 igual a zero, que se 

comparada com 2004 daria um crescimento infinito, distorcendo a composição do índice.   

O índice foi gerado para todos os 4.681 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 eMortalidad

2004 eMortalidad
IRMI =  

Onde:  

IRMI = Índice de Redução da Mortalidade Infantil – crianças de 0 a 1 ano. 

Mortalidade 2000 = Número de ocorrências de mortes no ano  2000 no Município. 

Mortalidade 2004 = Número de ocorrências de mortes no ano 2004 no Município. 

 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IRMImaxIRMImin

100
IRMImaxIRMIIRMIp  
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Onde: 

IRMIp = Índice de Redução da Mortalidade Infantil padronizado na escala de 0 a 

100 

IRMI = Índice de Redução da Mortalidade Infantil encontrado para cada Município 

IRMImin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IRMImax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após aplicarmos as fórmulas anteriores na base de dados, classificamos os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 12 – Redução da Mortalidade Infantil Municipal – 2000 e 2004 

Municípios Estado 
Mortalidade 

2000 
(R$) 

Mortalidade 
2004 
(R$) 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Novo Cruzeiro MG 1 
 

16 16,00 0,00  

Bom Jesus das Selvas MA 1 
 

13 13,00 18,75  

Buriticupu MA 1 
 

12 12,00 25,00  

Itamarati AM 1 
 

11 11,00 31,25  

Brejo MA 1 
 

11 11,00 31,25  

Humberto de Campos MA 1 
 

11 11,00 31,25  

Ipirá BA 1 
 

11 11,00 31,25  
Olho d'Água das 
Cunhãs MA 1 

 
10 10,00 37,50  

Turilândia MA 1 
 

10 10,00 37,50  

Aporá BA 1 
 

10 10,00 37,50  

MÉDIA     
                   

93,60  

MEDIANA     
                   

95,26  

Paranaiguara GO 1 
 

0 0,00 100,00  
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Municípios Estado 
Mortalidade 

2000 
(R$) 

Mortalidade 
2004 
(R$) 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Perolândia GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

Pilar de Goiás GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

Porteirão GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

Rianápolis GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

Santa Isabel GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

São Patrício GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

Taquaral de Goiás GO 1 
 

0 
 

0,00 100,00  

Terezópolis de Goiás GO 4 
 

0 
 

0,00 100,00  

Vila Boa GO 2 
 

0 
 

0,00 100,00  
Fonte: Ministério da Saúde, site Datasul (www.datasus.gov.br Informações de saúde > Estatísticas 
vitais), consulta realizada em 15/02/2008.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A análise dos melhores Municípios classificados fica prejudicada nesta tabela 

devido ao grande número de Municípios que reduziram a mortalidade infantil a zero, mais 

precisamente, 551 Municípios.  

A alta média de 93,60, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve significativo progresso neste indicador, conforme pode ser 

visto a seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 4 – Redução da Mortalidade Infantil – crianças de 0 a 1 ano – 2000 e 2004. 
 

É possível observar a forte concentração de Municípios no alto do gráfico, que 

pode ser entendido como uma redução significativa na mortalidade infantil, refletindo as 

ações governamentais dos últimos tempos.  

4.3.2.2. Gastos públicos municipais per capita com a saúde  

A escolha deste indicador se deve ao fato de o Brasil estar ainda muito aquém de 

oferecer à população um serviço de saúde de qualidade e comparável aos países 

desenvolvidos. Está muito distante dos limites de crescimento deste gasto.  

A base de dados para este indicador foi coletada no DATASUS do ministério da 

saúde, no Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde (Siops) em 

www.datasus.gov.br/cgi/siops/serhist/MUNICIPIO/indicadores.HTM. e se referem aos 

gastos com saúde municipal por habitante.  

O gasto municipal per capita com saúde foi obtido pela divisão dos gastos totais 

com saúde municipal pela população do Município. Na base de dados o DATASUS 

agregou por Estado as mortes sem conhecimento do Município num elemento denominado 
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“Município Ignorado”, mas que foram excluídos da nossa análise. Além destes casos, 

foram excluídos 369 Municípios por não terem dado ou terem o dado referente ao ano 

2000 igual a zero, que se comparada com 2004 daria um crescimento infinito, distorcendo 

a composição do índice.   

O índice foi gerado para todos os 5.196 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 GSpc

2004 GSpc
IGSpc=  

Onde:  

IGSpc = Índice de Gastos com Saúde Municipal per capita. 

GSpc 2000 = Gastos com Saúde per capita no ano 2000 no Município. 

GSpc 2004 = Gastos com Saúde per capita no ano 2004 no Município. 

 

Após a geração deste índice fez-se a padronização dos mesmos numa escala de 0 a 

100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi feita 

pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IGSpcminIGSpcmax

100
IGSpcminIGSpcp-IGSpc  

Onde: 

IGSpc-p = Índice Gastos com Saúde per capita padronizado na escala de 0 a 100 

IGSpc = Índice Gastos com Saúde per capita encontrado para cada Município 

IGSpcmin = Menor índice de gastos com saúde encontrado entre todos os 

Municípios da base de dados 

IGSpcmax = Maior índice de gastos com saúde encontrado entre todos os 

Municípios da base de dados 
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Após a aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 13 – Gastos per capita com Saúde Municipal – 2000 e 2004 

Municípios Estado 

Gastos 
Saúde 

per  
capita 
2000 
(R$) 

Gastos 
Saúde 

per  
capita 
2004 
(R$) 

Índice 
Gastos 
Saúde 

per 
capita  

Índice 
Gastos 

Saúde per 
capita 

padronizado 

Manaquiri AM 45,67 1,7 0,04 0,00 

Senador Amaral MG 82,32 13,1 0,16 0,57 

Campos Verdes GO 212,24 72,23 0,34 1,41 

Vera Cruz BA 66,82 23,9 0,36 1,49 

Monte Santo do Tocantins TO 177,53 98,99 0,56 2,43 

São João da Paraúna GO 160,05 97,31 0,61 2,66 

Lagoa Grande do Maranhão MA 48,6 31,21 0,64 2,82 

Campo Novo de Rondônia RO 102,85 67,53 0,66 2,89 

Mesquita MG 112,54 74,32 0,66 2,91 

Cariré CE 100,71 68,24 0,68 2,99 

MÉDIA     10,61 

MEDIANA     9,57 

Itanagra BA 15,27 158,78 10,40 48,33 

Itabuna BA 29,35 317,49 10,82 50,28 

Vassouras RJ 40,35 441,92 10,95 50,91 

Assis Brasil AC 17,13 198,35 11,58 53,84 

Alto Boa Vista MT 24,52 285,27 11,63 54,09 

Igarapé do Meio MA 10,47 126,6 12,09 56,23 
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Municípios Estado 

Gastos 
Saúde 

per  
capita 
2000 
(R$) 

Gastos 
Saúde 

per  
capita 
2004 
(R$) 

Índice 
Gastos 
Saúde 

per 
capita  

Índice 
Gastos 

Saúde per 
capita 

padronizado 

Ibimirim PE 10,9 132,72 12,18 56,62 

Miravânia MG 10,26 145,69 14,20 66,06 

São José de Caiana PB 12,64 184,92 14,63 68,06 

Carmolândia TO 12,97 278,55 21,48 100,00 
Fonte: Ministério da Saúde, site Datasul, sistema Siops  em 
www.datasus.gov.br/cgi/siops/serhist/MUNICIPIO/indicadores.HTM), consulta realizada em 
15/02/2008.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 10,61, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 5 – Gastos municipais per capita com a saúde –  2000 e 2004 
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Observa-se no gráfico que a maioria dos Municípios teve baixo crescimento dos 

gastos per capita com saúde.  
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4.3.3. Área do saneamento básico   

Nesta área foram selecionados dois índices como sendo possíveis contribuintes na 

construção do modelo de avaliação da gestão pública: índice de atendimento de água e 

índice de atendimento de esgoto. Porém, nenhum reuniu condições para compor o modelo 

pelas razões a seguir expostas: 

 

4.3.3.1. Domicílios atendidos por água  tratada 

Inicialmente pretendia-se utilizar a proporção de domicílios atendidos pela rede de 

água tratada em relação ao total de domicílios no Município para demonstrar a evolução da 

taxa de acesso à água tratada.  

A base de dados foi encontrada no Ministério das Cidades, site do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) �  (www.snis.gov.br). Foram 

excluídos 4.608 Municípios da composição do índice por não possuírem dados no ano 

2000 ou 2004, o que impede a construção do seu índice.  

Constatou-se que dos 5.565 Municípios existentes, apenas 957 (equivalente a 17%) 

possuíam dados válidos, ou seja, menos da metade. Isto poderia comprometer a formação 

do indicador final, que consolidará todos os índices. Somente após o ano 2004 a 

composição da base de dados é mais significativa em número de Municípios. 

Diante desta realidade optou-se por desconsiderar este índice da composição do 

modelo, objeto desta pesquisa. 
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4.3.3.2. Domicílios atendidos pela rede de esgotos   

Pretendia-se utilizar a proporção de domicílios atendidos pela rede de esgotos em 

relação ao total de domicílios no Município para demonstrar a evolução da taxa de 

captação de esgotos.  

A base de dados foi encontrada no Ministério das Cidades, site do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) –  (www.snis.gov.br). Foram excluídos 

5.159 Municípios da composição do índice por não possuírem dados no ano de 2000 ou de 

2004.  

Constatou-se que, dos 5.565 Municípios existentes, apenas 406 (equivalente a 7%) 

possuíam dados válidos. Base tão diminuta poderia comprometer a formação do indicador 

final, que consolidará todos os índices. Somente após o ano 2004 a composição da base de 

dados é mais significativa em número de Municípios. 

Diante desta realidade optou-se por desconsiderar este índice da composição do 

modelo, objeto desta pesquisa. 

 

4.3.4. Área do desenvolvimento econômico – PIB per capita municipal 

Nesta área foram encontrados dados desagregados por Município que atendem as 

propriedades estabelecidas inicialmente para seleção dos dados e indicadores apenas do 

PIB. Isto não diminui a importância da área, pois este indicador é considerado a mais 

abrangente medida das atividades econômicas do país. O mesmo é um dos componentes do 

Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado decenalmente pelo PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

Nesta pesquisa utilizamos o PIB Municipal per capita, que é o resultado do PIB 

municipal dividido pela população do Município. A base de dados do IBGE disponibiliza 
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dados completos sobre 5.507 Municípios 

(www.ibge.com.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios). Outros 58 Municípios 

foram excluídos da composição do índice por não possuírem dados no ano 2000 ou 2004, o 

que impede a construção do seu índice.  

O índice foi gerado para todos os 5.507 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 Pib

2004 Pib
IDE =  

Onde:  

IDE = Índice de Desenvolvimento Econômico 

Pib 2000 = Produto Interno Bruto Municipal per capita do ano 2000 

Pib 2004 = Produto Interno Bruto Municipal per capita do ano 2004 

 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IDEminIDEmax

100
IDEminIDEIDEp  

Onde: 

IDEp = Índice Desenvolvimento Econômico padronizado na escala de 0 a 100 

IDE = Índice Desenvolvimento Econômico encontrado para cada Município 

IDEmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IDEmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  
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Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 14 – PIB Municipal per capita 2000 e 2004 

Municípios Estado 

PIB Per  
capita 
2000 
(R$) 

PIB Per  
capita 
2004 
(R$) 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Areia Branca SE 
           

12.102      3 141 
                        

0,26  0,00 

Olho d'Água do Casado AL 
            

5.993      1 837 
                         

0,31  0,21  

Anchieta SC 
         

28.287     9 078 
                        

0,32  0,27  

Galinhos RN 
         

38.868    12 876 
  

0,33  0,32  

Trairão PA 
            

6.836    2 380 
                        

0,35  0,39  

Belém AL 
            

4.620      1 622 
                        

0,35  0,41  

São José de Ubá RJ 
          

18.069     6 680 
                        

0,37  0,49  

Piratuba SC 
          

31.606     11 783 
                        

0,37  0,50  
Presidente Castello 
Branco SC 

           
20.141     7 472 

                        
0,37  0,50  

Nova Veneza GO 
          

13.879     5 233 
                        

0,38  0,52  

MÉDIA     
                   

6,72 

MEDIANA     
                   

5,66 

São João Batista SC 
               

848     10 782 
                      

12,72  55,37  

Viana ES 
                

691     8 805 
                      

12,74  55,48  

Campos Lindos TO 
             

1.056      14 472 
                      

13,70  59,73  

Presidente Kennedy ES 
             

1.347     19 087 
                       

14,17  61,83  

Tupirama TO 
             

1.395      20 622 
                      

14,79  64,55  

Cachoeirinha RS 
               

902     15 472 
                       

17,16  75,10  

Mateiros TO 
              

1.184      22 952 
                      

19,38  84,98  

Canápolis MG 
             

1.060     21 804 
                     

20,58  90,28  

Ouro Branco MG 
            

2.206     47 554 
                      

21,55  94,63  
Canindé de São 
Francisco SE 

            
2.640      60 081 

                     
22,76  100,00  
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no site 
(www.ibge.com.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios), consulta realizada em 
20/02/2008. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor . 
 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 6,72, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 6 – PIB per capita municipal – 2000 e 2004 
 

O gráfico indica que a maioria dos Municípios teve baixo crescimento da renda per 

capita no período 2000–2004, situando-se na faixa de crescimento que vai de 0 a 10%. 
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4.4. Áreas que proporcionam benefícios indiretos aos Municípios 

Neste segmento serão apresentados os índices das áreas que beneficiam de forma 

indireta a população. Foram selecionadas duas áreas que possuem dados disponíveis para 

análise: finanças públicas municipais e recursos humanos. Ambas as áreas não produzem 

benefícios diretos, mas se forem geridas competentemente irão proporcionar melhorias nas 

áreas fins do governo municipal. Em finanças públicas municipais foram selecionadas três 

indicadores: receita própria versus receita total; dívida ativa versus receita corrente e; 

solvência geral. Na área dos recursos humanos foi selecionado apenas o indicador da 

evolução dos funcionários de nível superior versus funcionários totais. A evolução para 

todos estes índices se dá fazendo uma comparação entre os anos 2004 e 2000, que abrange 

um período completo da gestão municipal. 

4.4.1. Área das Finanças Públicas Municipais 

Os três indicadores selecionados – receita própria versus receita total; divida ativa 

versus receita corrente e; solvência geral – foram obtidos a partir da base de dados do 

Sistema Finanças do Brasil ((Finbra) disponível no site do Tesouro Nacional em 

www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp. Nesta base de dados constam 

informações dos balanços municipais publicados de acordo com a lei. Diversos outros 

indicadores poderiam ser obtidos a partir desta base, porém estes três são suficientes para 

avaliar o cuidado que a gestão tem com a administração dos recursos financeiros do 

Município. É preciso reforçar também que esta pesquisa não tem por intenção avaliar uma 

gestão municipal apenas com base no seu desempenho financeiro, assim como afirmado 

inicialmente. Ela tem importância relativa. 
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4.4.1.1. Receita própria versus receita total  

Este indicador mostra o progresso da receita própria em relação à receita total. Este 

trabalho deseja mostrar com isto quanto o Município se preocupou em criar receita própria 

e se tornar menos dependente das diversas transferências de receitas da União e dos 

Estados. Quanto mais independente for o Município dos demais níveis de governo, mais 

ágil ele será na implementação de suas políticas públicas.  

Comparou-se inicialmente a receita própria com a receita total do ano 2000 e 

depois o mesmo foi feito com os dados de 2004. Da comparação destas duas razões obtidas 

foi tirado o indicador que mostra o quanto a receita própria progrediu em comparação à 

receita total.  

Dos 5.565 Municípios constantes da base de dados do Finbra, 1.519 foram 

excluídos por não possuírem dados completos que permitiam a análise. Dentre estes, três 

(Buritirana–MA, Gonzaga–MG e Jacaré dos Homens–AL) tinham receita própria em 2000 

muito próximo a zero (Buritirana apresentou receita própria em 2000 de 1 centavo de real) 

e foram considerados como igual a zero. É importante lembrar que a base de 2000 igual a 

zero gera uma razão de crescimento infinito, o que distorce a análise por serem outliers.  

O índice foi gerado para todos os 4.046 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 RPxRT

2004 RPxRT
IRP =  

Onde:  

IRP = Índice da Receita Própria  

RPxRT 2000 = Receita Própria versus Receita Total do ano 2000 

RPxRT 2004 = Receita Própria versus Receita Total do ano 2004 
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Após a geração deste índice foi feita a padronização dos mesmos numa escala de 0 

a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi feita 

pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IRPminIRPmax

100
IRPminIRPIRPp  

Onde: 

IRPp = Índice da Receita Própria padronizada na escala de 0 a 100 

IRP = Índice da Receita Própria encontrada para cada Município 

IRPmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IRPmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após aplicarmos as fórmulas anteriores na base de dados, classificamos os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 15 – Receita Própria versus Receita Total – Municípios – 2000 e 2004 

Municípios Estado 

Receita 
Própria x 

Receita 
Total 
2000 

Receita 
Própria x 

Receita 
Total 
2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Carmo de Minas MG 0,069 0,000 0,00 0,00 

Ipiguá SP 0,073 0,002 0,03 0,01 

Belo Jardim PE 0,205 0,014 0,07 0,02 

Quissamã RJ 0,600 0,048 0,08 0,03 

Brejo Grande SE 0,124 0,017 0,13 0,05 

Maximiliano de Almeida RS 0,242 0,036 0,15 0,05 

Conceição do Canindé PI 0,130 0,020 0,16 0,06 

São José do Belmonte PE 0,136 0,022 0,16 0,06 
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Municípios Estado 

Receita 
Própria x 

Receita 
Total 
2000 

Receita 
Própria x 

Receita 
Total 
2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

São José da Safira MG 0,016 0,003 0,17 0,06 

São José de Mipibu RN 0,249 0,042 0,17 0,06 

MÉDIA     1,03 

MEDIANA     0,59 

Montividiu do Norte GO 0,001 0,049 53,62 19,16 

Pedro do Rosário MA 0,001 0,029 55,63 19,88 

Traipu AL 0,001 0,038 56,68 20,26 
Nova Olinda do 
Maranhão MA 0,000 0,027 56,73 20,28 

Amarante do Maranhão MA 0,000 0,023 57,54 20,56 

Aparecida do Rio Negro TO 0,002 0,163 66,77 23,86 

Santa Helena MA 0,000 0,026 76,58 27,37 

Pinhão SE 0,000 0,036 99,26 35,47 
Amparo de São 
Francisco SE 0,000 0,028 156,06 55,77 

Tutóia MA 0,000 0,020 279,81 100,00 
Fonte: Ministério da Fazenda, base de dados do Sistema deFinanças do Brasil (Finbra) – 
disponível no site www.tesouro.fazenda.gov.br/Estados_municipios/index.asp, consulta realizada 
em 20/02/2008. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 1,03, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 7 – Receita Própria versus Receita Total. 2000 e 2004 

 

Novamente nota-se a forte concentração de Municípios no primeiro percentil, o que 

também pode ser comprovado pela análise da média, que está muito próxima a zero. A 

maioria dos Municípios teve crescimento da receita própria próxima ao pior Município 

classificado. Porém, esta constatação não invalidará o uso deste indicador no modelo, dado 

que sua contribuição na composição do indicador final será relativa. Outros indicadores 

irão atenuar seu impacto.  

 

4.4.1.2. Dívida ativa versus receita corrente  

Este indicador mostra o cuidado que a gestão municipal teve com as dívidas fiscais 

pendentes. O esforço em cobrar tal dívida produz resultados positivos para os cofres 

municipais e reforça os conceitos de justiça fiscal. A ausência de ações de cobrança muitas 

vezes é usada com objetivos eleitoreiros por prefeitos que têm receio de perder votos dos 

eleitores devedores, por isso a importância de avaliar este indicador. A escolha da receita 

corrente para comparação se deve ao fato de esta ter comportamento mais uniforme ao 
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longo do tempo e ser uma base menor que a receita total. A receita total inclui a receita 

corrente e também a receita de capital, mas esta tem comportamento mais irregular.   

Comparou-se inicialmente a divida ativa com a receita corrente do ano 2000 e 

depois fez-se o mesmo com os dados de 2004. Da comparação destas duas razões obtidas 

foi tirado o indicador que mostra o quanto a dívida ativa evoluiu em comparação à receita 

corrente.  

Dos 5.565 Municípios constantes da base de dados do Finbra, 3.332 foram 

excluídos por não possuírem dados completos que permitiam a análise. Dentre estes, seis 

(Barra–BA, Gonzaga–MG, Feira Nova–SE, Brejo Grande–SE, Queluzito–MG e Faina–

GO) tinham receita própria em 2000 muito próximo a zero e foram considerados como 

igual a zero. É importante lembrar que a base de 2000 igual a zero gera uma razão de 

crescimento infinito, o que distorce a análise por serem outliers.  

O índice foi gerado para todos os 2.233 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 DAxRC

2004 DAxRC
IDA =  

Onde:  

IDA = Índice da Dívida Ativa  

DAxRC 2000 = Dívida Ativa versus Receita Corrente do ano 2000 

DAxRC 2004 = Dívida Ativa versus Receita Corrente do ano 2004 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IDAmáxIDAmín

100
IDAmáxIDAIDAp  
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Onde: 

IDAp = Índice da Dívida Ativa padronizada na escala de 0 a 100 

IDA = Índice da Dívida Ativa encontrada para cada Município 

IDAmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IDAmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após a aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 16 – Dívida Ativa versus Receita Corrente – Municípios – 2000 e 2004 

Municípios Estado 

Dívida Ativa 
x Receita 
Corrente 

2000 

Dívida Ativa 
x Receita 
Corrente 

2004 
Índice 

municipal 
Índice municipal 

padronizado 

Heitoraí GO 0,000 0,020 1.036,44 0,00 

Buenópolis MG 0,000 0,065 278,17 73,16 

Caturama BA 0,000 0,073 223,60 78,43 

Campo do Brito SE 0,000 0,020 172,22 83,38 

Potengi CE 0,000 0,009 160,75 84,49 

Cachoeira Dourada GO 0,064 8,504 133,81 87,09 

São Geraldo MG 0,000 0,048 132,02 87,26 

Boquira BA 0,000 0,004 107,62 89,62 

Vargem SC 0,003 0,180 68,56 93,39 

Paulo Jacinto AL 0,000 0,020 44,80 95,68 

MÉDIA     99,75 

MEDIANA     99,91 

Monte Castelo SP 0,066 0,001 0,01 100,00 

Ingaí MG 0,192 0,001 0,01 100,00 
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Municípios Estado 

Dívida Ativa 
x Receita 
Corrente 

2000 

Dívida Ativa 
x Receita 
Corrente 

2004 
Índice 

municipal 
Índice municipal 

padronizado 

Paracatu MG 0,237 0,000 0,00 100,00 

Bom Jesus da Serra BA 0,003 0,000 0,00 100,00 

Viana ES 0,362 0,000 0,00 100,00 

Vespasiano MG 0,347 0,000 0,00 100,00 

Carmo de Minas MG 0,088 0,000 0,00 100,00 

Jequeri MG 0,056 0,000 0,00 100,00 

Seritinga MG 0,027 0,000 0,00 100,00 

Lidianópolis PR 0,060 0,000 0,00 100,00 
Fonte: Ministério da Fazenda, base de dados do Sistema de Finanças do Brasil (Finbra) – disponível 
no site www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, consulta realizada em 
20/02/2008. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A alta média de 99,75, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve significativo progresso neste indicador, conforme pode ser 

visto a seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 8 – Dívida Ativa versus Receita Corrente. 2000 e 2004  

 

Pode-se notar a forte concentração de Municípios na faixa de crescimento mais 

alta, o que também pode ser comprovado pela análise da mediana, que está muito próxima 

a cem. A maioria dos Municípios teve desempenho próximo ao Município com o melhor 

desempenho. A exclusão deste indicador na composição do indicador final será 

considerada por duas razões: primeiro pela excessiva concentração próxima ao melhor 

colocado e, segundo, e mais importante, pela eliminação expressiva de Municípios que não 

tinham dados válidos. Dos 5.565 Municípios existentes em 2004, 3.332 Municípios, 

equivalente a 60% do total, foram excluídos por falta de dados. 

 

4.4.1.3. Solvência geral do Município  

Este indicador mostra a capacidade financeira do Município de pagar as dívidas de 

curto prazo. A piora persistente neste índice levará a prefeitura a atrasos no pagamento de 

seus credores, inclusive da folha de pagamento.  
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A Solvência Geral foi calculada com base na fórmula seguinte: Solvência Geral = 

Receita Corrente / (Passivo - Ativo Financeiro + Despesa Corrente), com informações 

obtidas do banco de dados Finbra.  Vale reforçar que este indicador que está sendo apurado 

não mostra a solvência do Município, mas a posição relativa deste entre o melhor e o pior 

Município classificado. 

Foi apurada inicialmente a solvência geral do ano 2000 e depois foi feito o mesmo 

com os dados de 2004. Da comparação destas duas razões obtidas foi tirado o indicador 

que mostra o quanto a solvência geral evoluiu em comparação à receita corrente.  

Dos 5.565 Municípios constantes da base de dados do Finbra, 1.508 foram 

excluídos por não possuírem dados completos que permitiam a análise. Dentre estes, três 

(Boa Nova–BA, Carmo de Minas–MG e Bom Jesus da Serra–BA) tinham despesas 

correntes em 2004 muito próxima a zero, mas suas receitas correntes estavam na casa dos 

milhões.  

O índice foi gerado para todos os 4.057 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000SG 

2004SG 
ISG =  

Onde:  

ISG = Índice de Solvência Geral  

SG 2000 = Solvência Geral do ano 2000 

SG 2004 = Solvência Geral do ano 2004 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 
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( ) 








−
∗−=

ISGmínISGmáx

100
ISGmínISGISGp  

Onde: 

ISGp = Índice de Solvência Geral padronizado na escala de 0 a 100 

ISG = Índice de Solvência Geral encontrado para cada Município 

ISGmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

ISGmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após a aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:  

Tabela 17 – Solvência Geral – Municípios – 2000 e 2004 

Municípios  Estado 

Solvência 
Geral 
2000 

Solvência 
Geral 
2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Cachoeira Dourada GO 0,841 0,105 0,13 0,00 

Porto Lucena RS 0,991 0,286 0,29 0,36 

São Fidélis RJ 0,895 0,277 0,31 0,41 

Garibaldi RS 0,855 0,274 0,32 0,44 

Capitão RS 0,961 0,317 0,33 0,46 

Cidreira RS 0,386 0,128 0,33 0,46 

Presidente Lucena RS 0,924 0,310 0,34 0,47 
Santo Antônio do 
Planalto RS 0,898 0,305 0,34 0,48 

São Vendelino RS 0,826 0,283 0,34 0,49 

Novo Hamburgo RS 0,636 0,220 0,35 0,49 

MÉDIA     2,19 

MEDIANA     2,10 
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Municípios  Estado 

Solvência 
Geral 
2000 

Solvência 
Geral 
2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Maribondo AL 0,283 0,906 3,20 6,85 

Viana ES 0,429 1,379 3,22 6,89 

São Bento do Norte RN 0,339 1,092 3,22 6,89 

Martinho Campos MG 0,312 1,027 3,29 7,04 

Abadia de Goiás GO 0,234 0,871 3,73 8,02 

Matinhos PR 0,430 1,630 3,79 8,17 

Conselheiro Lafaiete MG 0,117 0,517 4,41 9,55 

Varre-Sai RJ 0,745 4,054 5,44 11,84 

Ipiguá SP 0,816 35,124 43,07 95,67 

Araguanã TO 0,026 1,176 45,01 100,00 
Fonte: Ministério da Fazenda, base de dados do Sistema de Finanças do Brasil (Finbra) – 
Finanças do Brasil – disponível no site 
www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, consulta realizada em 20/02/2008. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 2,19, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 9 – Solvência Geral dos Municípios � 2000 e 2004 

 

Pode-se notar a forte concentração de Municípios próxima ao primeiro percentil do 

gráfico, que também pode ser comprovado pela análise da média, que está próxima a zero. 

A maioria dos Municípios teve desempenho próximo ao Município que teve o pior 

desempenho, mas isto não invalida o uso deste índice na composição do indicar final, 

objeto desta pesquisa.  

 

4.4.1.4. Eficiência orçamentária do Município  

Este indicador mostra a capacidade dos gestores financeiros do Município de 

aplicar a receita total arrecadada nas despesas totais. Considera-se que não é objeto do ente 

público obter superávits significativos e com isto economizar recursos que poderiam gerar 

benefícios à população, muito menos obter déficit, que demonstra indisciplina financeira. 

Em outras palavras, o melhor orçamento é aquele que receitas e despesas estão 

equilibradas. Então, para efeito de construção deste indicador, quanto mais distante de zero 

for o resultado orçamentário, pior foi o desempenho do Município, não importando se foi 

déficit ou superávit.  
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A Eficiência Orçamentária foi calculada com base na fórmula seguinte: Eficiência 

Orçamentária = (Receita Total – Despesa Total) / Receita Total, com informações obtidas 

do banco de dados Finbra.  A Receita Total foi utilizada como denominador na fórmula 

para definir uma grandeza relativa e assim comparar os anos de 2000 com 2004. 

Apuramos inicialmente a eficiência orçamentária do ano 2000 e depois fizemos o 

mesmo com os dados de 2004. Da comparação destas duas razões obtidas tiramos o 

indicador que nos dá o quanto a eficiência orçamentária evoluiu em comparação a receita 

corrente.  

Dos 5.565 Municípios constantes da base de dados do Finbra, 1.505 foram 

excluídos por não possuírem dados completos que permitissem a análise.  

O índice foi gerado para todos os 4.060 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2000 EO

2004 EO
IEO =  

Onde:  

IEO = Índice de Eficiência Orçamentária  

EO 2000 = Eficiência Orçamentária do ano 2000 

EO 2004 = Eficiência Orçamentária do ano 2004 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IEOmáxIEOmín

100
IEOmáxIEOIEOp  

Onde: 

IEOp = Índice de Eficiência Orçamentária padronizado na escala de 0 a 100 
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IEO = Índice de Solvência Geral encontrado para cada Município 

IEOmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IEOmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem decrescente na escala de 0 a 100.  

Dada à extensão da tabela original, foram reproduzidos na tabela a seguir apenas os 

dez Municípios com o pior desempenho e os dez Municípios com o melhor desempenho. 

Nesta última situação encontram-se diversos Municípios. Foram apresentados também na 

tabela os índices que representam a média e a mediana do grupo:  

Tabela 18 – Eficiência Orçamentária dos Municípios – 2000 e 2004 

Municípios  Estado 

Eficiência 
Orçament 

2000 

Eficiência 
Orçament 

2004 
Índice 

municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Águas Lindas de Goiás GO 0,014 0,406 29,95 0,00 

Araporã MG 0,002 0,029 13,82 53,85 

Itaperuna RJ 0,050 0,454 9,13 69,50 

Cariri do Tocantins TO 0,006 0,048 8,53 71,51 

Barra do Turvo SP 0,087 0,364 4,18 86,06 

Castelo do Piauí PI 0,444 1,825 4,11 86,29 

Carmo do Rio Claro MG 0,019 0,072 3,76 87,46 

Equador RN 0,081 0,264 3,26 89,10 

Indiara GO 0,182 0,548 3,00 89,98 

Camaragibe PE 0,213 0,561 2,64 91,20 

MÉDIA     99,48 

MEDIANA     99,70 

Curaçá BA 0,352 0,000 0,00 100,00 

Pedro Alexandre BA 0,482 0,000 0,00 100,00 
São Gonçalo dos 
Campos BA 0,358 0,000 0,00 100,00 
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Municípios  Estado 

Eficiência 
Orçament 

2000 

Eficiência 
Orçament 

2004 
Índice 

municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Braúnas MG 0,450 0,000 0,00 100,00 

Biritiba-Mirim SP 0,458 0,000 0,00 100,00 

Monte Carlo SC 0,361 0,000 0,00 100,00 

Sentinela do Sul RS 0,309 0,000 0,00 100,00 

Alto Boa Vista MT 0,650 0,000 0,00 100,00 

Paranaíta MT 0,431 0,000 0,00 100,00 

Ribeirãozinho MT 0,367 0,000 0,00 100,00 
Fonte: Ministério da Fazenda, base de dados do Sistema de Finanças do Brasil (Finbra)  – 
Finanças do Brasil – disponível no site 
www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp, consulta realizada em 20/02/2008. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A alta média de 99,48, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve significativo progresso neste indicador, conforme pode ser 

visto a seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 10 – Eficiência Orçamentária dos Municípios – 2000 e 2004 
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Observa-se que a distribuição dos Municípios está concentrada no topo do gráfico, 

ou seja, a maioria dos Municípios se situa próximo ao Município melhor classificado.  

 

4.4.2. Área dos recursos humanos – funcionários com nível superior 

Nesta área encontram-se dados desagregados por Município que atendem as 

propriedades estabelecidas inicialmente para seleção dos dados e indicadores apenas da 

distribuição dos funcionários da administração direta segmentados por nível de 

escolaridade. Este trabalho considerou que a evolução da proporção de funcionários de 

nível superior em relação ao total de funcionários é um indicador de melhoria da qualidade 

dos serviços prestados à população. Quanto mais funcionários com nível superior melhor 

será o atendimento ao munícipe. Não podemos concluir com isto que o Município deverá 

ter somente funcionários de nível superior, pois há áreas que demandam pessoas com nível 

médio ou fundamental, tais como a limpeza urbana, merenda escolar, etc. Porém, dado que 

o número de profissionais graduados é ínfimo, é possível afirmar que muito progresso pode 

ser feito nesta direção. A justificativa para a seleção da administração direta se deve à 

constatação de que a maioria dos serviços demandados pela população, tais como saúde, 

educação, assistência social etc., são prestados por aquela. 

Nesta pesquisa foi utilizada a participação de funcionários de nível superior na 

administração direta, obtida pela divisão do número de funcionários com nível superior na 

administração direta pelo total de funcionários do Município. A base de dados para este 

indicador foi obtida na biblioteca do IBGE. Porém, somente a partir do ano 2001 esta base 

foi disponibilizada. Foi considerado que o período 2001�2004 é suficiente para nos indicar 

a tendência esperada. Dos 5.565 Municípios existentes, 217 foram excluídos nesta análise, 
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pois não possuem dados no ano 2001 ou 2004. Dentre os excluídos constam também os 

Municípios com o dado do ano 2001 igual a zero, o que daria um progressão infinita 

qualquer que fosse o dado significativo em 2004.  

O índice foi gerado para todos os 5.348 Municípios com dados válidos a partir da 

seguinte fórmula: 

2001 PFNS

2004 PFNS
IFNS=  

Onde:  

IFNS = Índice de Funcionários com Nível Superior na administração direta 

municipal 

PFNS 2001 = Proporção de Funcionários com Nível Superior em relação ao total 

de funcionários da administração direta no ano 2001 

PFNS 2004 = Proporção de Funcionários com Nível Superior em relação ao total 

de funcionários da administração direta no ano 2004 

Após a geração deste índice foi realizada a padronização dos mesmos numa escala 

de 0 a 100 a fim de permitir a combinação com os demais índices. Esta padronização foi 

feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IFNSminIFNSmax

100
IFNSminIFNSIFNSp  

Onde: 

IFNSp = Índice Funcionários Nível Superior padronizado na escala de 0 a 100 

IFNS = Índice Funcionários Nível Superior encontrado para cada Município 

IFNSmin = Menor índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IFNSmax = Maior índice encontrado entre todos os Municípios da base de dados 
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Após a aplicação das fórmulas anteriores na base de dados, foram classificados os 

Municípios em ordem crescente na escala de 0 a 100.  

Na tabela a seguir foram selecionados os dez Municípios com índices altos e os dez 

Municípios com os índices mais baixos, bem como os índices que representam a média e a 

mediana do grupo:   

Tabela 19 – Funcionários nível superior X funcionários totais da administração 
direta 

Municípios Estado 

Proporção 
Func Nív. 
Sup. 2001 

Proporção 
Func Nív. 
Sup. 2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Vila Propício GO 0,192 0,000 0,00 0,00 

Vitória Brasil SP 12,488 0,151 0,01 0,01 

Zacarias SP 8,612 0,200 0,02 0,03 

Vitória das Missões RS 6,572 0,174 0,03 0,03 

Xexéu PE 1,525 0,064 0,04 0,05 

Viseu PA 0,642 0,037 0,06 0,06 

Vitória do Xingu PA 0,091 0,013 0,15 0,16 

Vista Serrana PB 0,135 0,028 0,21 0,22 

Visconde do Rio Branco MG 0,382 0,085 0,22 0,24 

Viradouro SP 0,105 0,024 0,23 0,25 

MÉDIA     1,82 

MEDIANA     0,99 

Planaltina GO 0,009 0,396 46,17 50,05 

Pinhão SE 0,004 0,186 49,80 53,99 

São Paulo SP 0,008 0,442 55,79 60,48 

Goiatins TO 0,005 0,279 55,81 60,51 

Barra dos Coqueiros SE 0,003 0,151 57,83 62,70 

Jutaí AM 0,005 0,348 73,63 79,82 

Alvorada D'Oeste RO 0,002 0,137 76,74 83,19 
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Municípios Estado 

Proporção 
Func Nív. 
Sup. 2001 

Proporção 
Func Nív. 
Sup. 2004 

Índice 
municipal 

Índice 
municipal 

padronizado 

Luís Domingues MA 0,005 0,385 84,62 91,73 

Brasília de Minas MG 0,002 0,132 87,04 94,37 

Verdejante PE 0,003 0,269 92,24 100,00 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, base de dados obtida presencialmente na 
biblioteca do órgão em 28/03/2008. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

A apresentação da mediana intenciona constatar se há valores extremos que afetam 

a média de maneira acentuada, o que não se comprovou, pois média e mediana estão 

próximas, portanto, os Municípios estão distribuídos em torno da média.  

A baixa média de 1,82, que poderia assumir valores entre 0 e 100, indica que a 

maioria dos Municípios teve pequeno progresso neste indicador, conforme pode ser visto a 

seguir no gráfico da distribuição dos índices padronizados: 
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Gráfico 11 – Funcionários Nív. Sup. X Funcionários Totais da adm. direta municipal 
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O gráfico mostra que a distribuição está fortemente concentrada no último 

percentil, demonstrando que a maioria dos Municípios teve pequena evolução na 

contratação de funcionários de nível superior. 
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5. Avaliação de Desempenho da Gestão Pública Municipal 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos o modelo de avaliação de desempenho da gestão 

pública municipal construído a partir dos indicadores. Inicialmente apresentamos os 

indicadores selecionados, em seguida é mostrado como foi construído o indicador final 

agregando todos os indicadores selecionados, bem como a tabela com os primeiros e os 

últimos colocados e o gráfico da função. Ao final, é feita a análise de correlação dos 

índices e os comentários.  
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5.1. O Modelo de Avaliação de Desempenho da Gestão Pública Municipal 

O modelo de Avaliação de Desempenho da Gestão Pública Municipal construído é 

o resultado da consolidação dos indicadores selecionados. Dos 15 indicadores que este 

trabalho procurou construir, foram selecionados dez. Os outros cinco restantes foram 

desconsiderados por terem Municípios com dados válidos em quantidade inferior à metade 

dos 5.565 Municípios avaliados. Esta justificativa consta em cada um deles. Os indicadores 

selecionados foram os seguintes, agrupados por áreas: 

Área Indicador 

Educação  1. Taxa de Professores com Nível Superior no ensino 
básico; 

2. Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental; 
3. Taxa de Abandono no Ensino Fundamental. 

Saúde 4. Redução da Mortalidade Infantil do Município; 
5. Gastos Públicos Municipais per capita com a Saúde. 

Desenvolvimento Econômico 6. PIB Municipal per capita  

Finanças Públicas 7. Receita Própria versus Receita Total; 
8. Solvência Geral do Município; 
9. Eficiência Orçamentária do Município 

Recursos Humanos 10. Funcionários com Nível Superior versus 
Funcionários Totais 

Quadro 10 – Indicadores que compõem o modelo  
Fonte: Elaboração do autor. 

   

Na tabela dos indicadores apurados há uma coluna denominada “Índice Municipal 

padronizado”, que é o índice daquele item transformado numa escala de 0 a 100. 

Utilizando-se dessa coluna, foi calculada a média aritmética dos indicadores de cada uma 

das cinco áreas, gerando, então,cinco novos indicadores, que passam a representar o 

indicador de área. Ao se calcular a média aritmética este trabalho está indiretamente 

dizendo que a quantidade de indicadores dentro da área não afeta seu desempenho, apenas 

diminui possíveis desvios da realidade, pois é observada sob mais de um ponto de vista. 
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Quando há somente um indicador numa área, é preciso confiar que o mesmo é reflexo da 

realidade. O ideal é que houvesse ao menos três indicadores por área, porém, devido à 

carência de dados desagregados por Município, foi preciso se ater aos encontrados. Por 

outro lado, a existência de uma base de dados extensa, a totalidade dos 5.565 Municípios 

existentes, e o fato de se avaliar a evolução de 2000 para 2004 neutraliza possíveis 

distorções na base de dados que não foi possível detectar.  

O cálculo da média dos grupos foi realizado da seguinte forma: 

a) Indicador da Educação = (Taxa de Professores com Nível Superior no ensino 
básico + Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental + Taxa de Abandono no 
Ensino Fundamental) / 3; 

 
b) Indicador da Saúde = (Redução da Mortalidade Infantil do Município + Gastos 

Públicos Municipais per capita com a Saúde) / 2; 
 

c) Indicador Desenvolvimento Econômico = PIB Municipal per capita; 
 

d) Indicador das Finanças Públicas = (Receita Própria versus Receita Total + 
Solvência Geral do Município + Eficiência Orçamentária do Município) / 3; 

 
e) Indicador Recursos Humanos = Funcionários com Nível Superior versus 

Funcionários Totais. 
 

Com base nos cálculos acima especificados, foi apurado o indicador de cada área. 

Na tabela a seguir é apresentada uma amostra de Municípios com o novo indicador por 

área apurado. Foi omitida propositalmente a apresentação da tabela completa, que ficaria 

muito extensa, pois são 5.565 Municípios. Sua ausência não afeta o entendimento da 

construção do indicador final, a ser apresentado mais adiante.  

Tabela 20 – Amostra de Municípios com indicador por área 

MUNICÍPIO UF Educação Saúde Desenv 
Econôm 

Finanças 
Públicas 

Recursos 
Humanos 

Tamboril CE 8,77 50,35 7,79 34,78 1,32 

Água Azul do Norte PA 38,36 25,85 3,83 34,38 2,97 

Turilândia MA 39,38 22,75 6,60 34,98 3,66 

Hulha Negra RS 38,45 28,77 6,09 34,51 0,46 
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MUNICÍPIO UF Educação Saúde Desenv 
Econôm 

Finanças 
Públicas 

Recursos 
Humanos 

Ipirá BA 45,22 20,53 6,64 34,07 2,66 

Esperantinópolis MA 38,79 28,54 5,50 34,66 2,33 

Três Coroas RS 38,19 31,45 3,48 34,13 1,62 

Calumbi PE 37,06 33,83 4,94 34,06 0,49 

Simões PI 38,21 33,06 6,07 34,10 0,03 

Guia Lopes da Laguna MS 38,31 33,69 3,62 34,29 0,47 
Fonte: Elaboração do autor. 

O índice final, objeto desta pesquisa, foi gerado a partir dos índices das cinco áreas 

selecionadas. Dos 5.565 Municípios existentes em 2004, 2.948 foram excluídos da base de 

dados por não possuírem qualquer um dos dez índices apurados anteriormente. Esta 

restrição foi adotada nesta pesquisa para evitar distorções no índice final. Em outras 

palavras, a condição para que o Município faça parte da lista de Municípios do índice final 

é que ele tenha apurado todos os dez índices selecionados, sem exceção. Restaram após 

este crivo 2.616 Municípios, equivalente a 47% do total de Municípios.  

Na construção do indicador da área se utilizou a média simples dos índices que a 

compuseram, partindo da hipótese de que o grau de importância dos índices dentro da área 

é igual para todos. Porém, na construção do índice final, há necessidade de relativizar o 

grau de importância de cada área, pois se admite a hipótese de que áreas como educação e 

saúde têm importâncias diferentes para o Município e são também mais importantes que a 

área das finanças públicas ou recursos humanos. Admite-se também que elas são 

correlacionadas ao desempenho da gestão pública, mas têm graus de importância 

diferenciados. O cidadão comum sabe que, se as finanças públicas forem mal geridas, 

afetarão negativamente os serviços que ele recebe nas áreas de educação ou saúde, mas 

para ele o que mais interessa são os serviços finais que recebem destas últimas.  

Na área da educação o grau de importância poderia ser definido tal como 

determinado na Constituição Federal, que em seu artigo 212 diz: 
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Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Grifo do autor. 
 
Nota-se na redação do artigo o grifo do termo “vinte e cinco por cento, no 

mínimo”, podendo-se entender que percentuais maiores serão aceitos se houver 

disponibilidades orçamentárias dos Municípios.  

Na área da saúde o grau de importância poderia ser definido tal como determinado 

na Constituição Federal, que em seu artigo 77 das disposições constitucionais transitórias, 

alterado pela Emenda Constitucional 29 de 2000, diz: 

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e 
serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000) 

[...] 
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Grifo do autor. 
 

Nota-se na redação do artigo o grifo dos termos “recursos mínimos aplicados” e 

“quinze por cento”, podendo-se entender que percentuais maiores serão aceitos se houver 

disponibilidades orçamentárias dos Municípios. 

Para as áreas do Desenvolvimento Econômico, Finanças Públicas e Recursos 

Humanos não se encontraram qualquer referência legal ou estudo científico que pudesse 

auxiliar na determinação da taxa ideal de contribuição de cada área para construção do 

índice final. Há necessidade de estudos mais aprofundados para se identificar as taxas 

ideais de contribuição, mas isto diverge do objeto desta pesquisa. 

Diante das restrições apresentadas, admite-se por hipótese que o peso relativo ideal 

de cada área tem a seguinte distribuição:  
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Tabela 21 – Contribuição relativa dos índices das áreas  

Área Taxa de contribuição 
Educação 0,30 ou 30% 
Saúde 0,25 ou 25% 
Desenvolvimento Econômico 0,10 ou 10% 
Finanças Públicas 0,25 ou 25% 
Recursos Humanos 0,10 ou 10% 

TOTAL 1,00 ou 100% 
 Fonte: Elaboração do autor 

Na seqüência, foi multiplicada a taxa de contribuição ao índice de cada área e 

foram somados os resultados encontrados a fim de obter o índice geral. Para não apresentar 

a tabela com todos os 2.616 Municípios avaliados, este trabalho mostra os 20 primeiros e 

os 20 últimos colocados. A média e a mediana do índice também serão apresentadas, 

porém estas diferem daquelas que foram mostradas quando se construiu cada índice 

individualmente devido ao número de Municípios que participam do atual índice ser 

diferente. Lembrando que foram excluídos todos os Municípios sobre os quais não se 

conseguiu apurar qualquer um dos dez indicadores selecionados. Denominam-se de média 

2 e mediana 2 as apuradas a partir da base de dados do índice geral. A tabela se apresenta 

em ordem decrescente: 

Tabela 22 – Índice Geral dos 20 primeiros e 20 últimos Municípios classificados 

Classi-
ficação  Município UF Educa-

ção Saúde Desenv 
Econ 

Finanças 
Públicas 

Recursos 
Humanos  

ÍNDICE 
GERAL 

1 
Canindé de São 
Francisco SE 37,50 55,41 100,00 36,07 3,55 44,47 

2 Verdejante PE 38,69 54,74 4,29 33,94 100,00 44,21 

3 Barreira CE 70,96 53,08 9,45 33,92 1,19 44,10 

4 Ouro Branco MG 38,73 52,53 94,63 33,85 0,25 42,70 

5 Niquelândia GO 64,80 51,34 7,43 36,04 2,79 42,31 

6 Alto Paraguai MT 61,65 54,81 8,76 35,22 0,19 41,90 

7 Águas de Lindóia SP 66,92 48,19 3,31 34,10 2,28 41,21 
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Classi-
ficação  Município UF Educa-

ção Saúde Desenv 
Econ 

Finanças 
Públicas 

Recursos 
Humanos  

ÍNDICE 
GERAL 

8 
Presidente 
Kennedy ES 37,87 56,93 61,83 34,19 0,67 40,39 

9 Ibimirim PE 39,64 75,78 6,13 34,90 1,85 40,36 

10 Hidrolândia GO 37,86 59,32 29,42 34,84 24,14 40,25 

11 São Paulo SP 38,02 53,89 6,16 33,97 60,48 40,04 

12 Alto Araguaia MT 37,77 60,33 46,91 34,59 2,38 39,99 

13 Planaltina GO 42,65 51,51 5,07 34,25 50,05 39,74 

14 Vassouras RJ 40,19 73,89 5,44 34,34 0,51 39,71 

15 São João Batista SC 37,68 53,99 55,37 34,19 8,06 39,69 

16 
Barra dos 
Coqueiros SE 38,34 50,84 6,27 33,56 62,70 39,50 

17 Belo Oriente MG 39,18 67,78 3,77 34,31 18,29 39,48 

18 Monte do Carmo TO 40,13 60,09 37,81 34,33 0,18 39,44 

19 Jussara GO 44,08 55,42 35,52 34,43 1,46 39,38 

20 Maravilha SC 38,57 56,42 49,01 34,22 2,16 39,35 

 MÉDIA 2   38,41 52,13 6,76 34,18 1,75 33,95 

1308,50 MEDIANA 2   38,18 52,28 5,75 34,14 0,99 33,84 

2597 João Neiva ES 37,36 38,23 6,68 34,15 1,72 30,14 

2598 Torres RS 26,72 52,01 5,17 34,02 0,14 30,06 

2599 Horizontina RS 36,39 38,56 7,84 34,20 0,78 29,97 

2600 Dois Irmãos RS 37,42 39,35 3,22 34,04 0,53 29,95 

2601 Monte Santo BA 36,77 37,46 5,52 34,37 0,66 29,61 

2602 Viçosa RN 32,63 44,05 2,07 34,14 0,57 29,60 

2603 Tapira PR 27,91 44,91 12,74 33,41 1,42 29,37 

2604 Araporã MG 38,40 47,66 10,08 19,01 1,25 29,32 

2605 Salgadinho PE 35,67 37,00 4,61 34,42 2,63 29,28 

2606 
Santa Helena de 
Minas MG 39,18 33,37 3,82 34,01 1,03 29,09 

2607 
Guia Lopes da 
Laguna MS 38,31 33,69 3,62 34,29 0,47 28,90 
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Classi-
ficação  Município UF Educa-

ção Saúde Desenv 
Econ 

Finanças 
Públicas 

Recursos 
Humanos  

ÍNDICE 
GERAL 

2608 Simões PI 38,21 33,06 6,07 34,10 0,03 28,86 

2609 Calumbi PE 37,06 33,83 4,94 34,06 0,49 28,63 

2610 Três Coroas RS 38,19 31,45 3,48 34,13 1,62 28,36 

2611 Esperantinópolis MA 38,79 28,54 5,50 34,66 2,33 28,22 

2612 Ipirá BA 45,22 20,53 6,64 34,07 2,66 28,15 

2613 Hulha Negra RS 38,45 28,77 6,09 34,51 0,46 28,01 

2614 Turilândia MA 39,38 22,75 6,60 34,98 3,66 27,27 

2615 Água Azul do Norte PA 38,36 25,85 3,83 34,38 2,97 27,25 

2616 Tamboril CE 8,77 50,35 7,79 34,78 1,32 24,83 
Fonte: Elaboração do autor. 

Nota-se que o índice geral se restringiu ao intervalo que foi de 24,83 a 44,47, 

eliminando naturalmente os extremos da escala que vai de 0 a 100, que foi a escala adotada 

para todos os dez indicadores utilizados. Esta concentração se deve ao fato de vários dos 

indicadores utilizados terem seus resultados concentrados ora próximo ao topo da escala 

ora na base da escala. Isto pode ser observado nos gráficos dos respectivos indicadores.  Os 

extremos opostos de cada indicador forçaram o índice geral a uma tendência central. 

Constata-se também que a mediana do índice da área do Desenvolvimento 

Econômico e da área do Recursos Humanos foram baixas, próximas a zero. Isto significa 

que a contribuição que estes dois índices deram à formação do modelo final foi pequena. O 

mais adequado seria utilizar mais de um índice nestas áreas para diluir os efeitos extremos 

que um índice isoladamente pode provocar no resultado da área. A carência de dados 

desagregados impediu a criação de outros índices. 

Poderia ser utilizado este resultado como sendo o final da pesquisa, porém optou-se 

por transformar o intervalo de 24,83 a 44,47 em uma nova escala, também padronizada de 
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0 a 100. Isto amplia as diferenças individuais e facilita a compreensão de quem analisa o 

resultado final. Utilizou-se novamente a fórmula que padroniza a escala, usada na 

construção de cada indicador elaborado anteriormente. 

A padronização foi feita pelo processo de interpolação, utilizando a seguinte 

fórmula: 

( ) 








−
∗−=

IGminIGmax

100
IGminIGIDGPM  

Onde: 

IDGPM = Índice Desempenho da Gestão Pública Municipal padronizado na escala 

de 0 a 100 

IG = Índice Geral encontrado para cada Município, conforme mostrado na tabela 

anterior 

IGmin = Menor índice geral encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

IGmax = Maior índice geral encontrado entre todos os Municípios da base de dados 

Após aplicar a fórmula anterior na base de dados, classificaram-se os Municípios 

em ordem decrescente na escala de 0 a 100. Apresentam-se na tabela a seguir os mesmos 

40 Municípios (20 melhores e 20 piores classificados) constantes no índice geral, porém 

adaptados à nova escala. No Apêndice desta pesquisa constam todos os 2.616 Municípios 

que tiveram apurado seu respectivo índice de desempenho da gestão pública municipal: 

Tabela 23 – Índice Desempenho da Gestão Pública Municipal 

Classi-
ficação  Município UF ÍNDICE 

GERAL 

Índice Desempenho 
Gestão Púb Munic 

padronizado 

1 
Canindé de São 
Francisco SE 44,47 100,00 

2 Verdejante PE 44,21 98,64 

3 Barreira CE 44,10 98,10 

4 Ouro Branco MG 42,70 90,98 
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Classi-
ficação  Município UF ÍNDICE 

GERAL 

Índice Desempenho 
Gestão Púb Munic 

padronizado 

5 Niquelândia GO 42,31 88,96 

6 Alto Paraguai MT 41,90 86,88 

7 Águas de Lindóia SP 41,21 83,38 

8 
Presidente 
Kennedy ES 40,39 79,21 

9 Ibimirim PE 40,36 79,06 

10 Hidrolândia GO 40,25 78,52 

11 São Paulo SP 40,04 77,41 

12 Alto Araguaia MT 39,99 77,17 

13 Planaltina GO 39,74 75,93 

14 Vassouras RJ 39,71 75,75 

15 São João Batista SC 39,69 75,66 

16 
Barra dos 
Coqueiros SE 39,50 74,67 

17 Belo Oriente MG 39,48 74,60 

18 Monte do Carmo TO 39,44 74,39 

19 Jussara GO 39,38 74,09 

20 Maravilha SC 39,35 73,90 

1.172 MÉDIA 2   33,95 46,45 

1.308,5 MEDIANA 2   33,84 45,88 

2597 João Neiva ES 30,14 27,06 

2598 Torres RS 30,06 26,62 

2599 Horizontina RS 29,97 26,17 

2600 Dois Irmãos RS 29,95 26,08 

2601 Monte Santo BA 29,61 24,33 

2602 Viçosa RN 29,60 24,29 

2603 Tapira PR 29,37 23,12 

2604 Araporã MG 29,32 22,87 
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Classi-
ficação  Município UF ÍNDICE 

GERAL 

Índice Desempenho 
Gestão Púb Munic 

padronizado 

2605 Salgadinho PE 29,28 22,66 

2606 
Santa Helena de 
Minas MG 29,09 21,68 

2607 
Guia Lopes da 
Laguna MS 28,90 20,71 

2608 Simões PI 28,86 20,55 

2609 Calumbi PE 28,63 19,38 

2610 Três Coroas RS 28,36 17,99 

2611 Esperantinópolis MA 28,22 17,29 

2612 Ipirá BA 28,15 16,89 

2613 Hulha Negra RS 28,01 16,21 

2614 Turilândia MA 27,27 12,45 

2615 Água Azul do Norte PA 27,25 12,32 

2616 Tamboril CE 24,83 0,00 
Fonte: Elaboração do autor. 

Nesta tabela, além do índice padronizado, a média e a mediana estão juntas 

propositalmente. Como ambas estão muito próximas conclui-se que os Municípios estão 

distribuídos em torno da média, conforme pode ser notado no gráfico da distribuição de 

freqüência a seguir: 
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Distribuição de Freqüência
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Gráfico 12 – Distribuição de freqüência  

 

Nota-se que a distribuição se assemelha a uma distribuição normal. Isto confirma 

que o modelo não produziu grupos de Municípios concentrados em algum ponto da escala 

de avaliação, o que poderia fragilizar o modelo como um instrumento de avaliação.  

Apresenta-se a seguir o gráfico de dispersão do índice de desempenho da gestão 

pública dos Municípios, assim como foi feito para cada um dos dez índices construídos: 
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Gráfico 13 – Desempenho da Gestão Pública Municipal – 2000 e 2004. 
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Pode-se notar que o modelo não produziu concentração excessiva em nenhum dos 

pontos extremos da escala (0 ou 100).  

Para finalizar este capítulo, é feita a análise da correlação entre os dez índices 

selecionados e também o índice final que representa o modelo proposto. Nesta análise não 

serão incluído os índices das áreas, obtidos pela média aritmética dos seus respectivos 

índices. A matriz de correlação encontrada foi a seguinte:  

Tabela 24 – Matriz de Correlação dos índices 

  IPNS TApEF TAbEF IRMI IGSpc PIBpc IRP ISG IEO IFNS IDGPM 

IPNS 1,00           

TApEF -0,01 1,00          

TAbEF -0,05 0,16 1,00         

IRMI -0,08 -0,02 0,02 1,00        

IGSpc 0,00 0,02 0,01 -0,02 1,00       

PIBpc 0,00 -0,01 -0,03 0,01 0,05 1,00      

IRP 0,06 0,02 -0,02 -0,09 0,03 0,05 1,00     

ISG 0,04 0,02 -0,02 0,01 -0,03 -0,01 0,02 1,00    

IEO 0,00 0,02 0,00 0,01 0,03 -0,01 0,00 -0,02 1,00   

IFNS 0,06 0,00 0,00 -0,02 0,05 0,03 0,02 -0,04 -0,01 1,00  

IDGPM 0,30 0,30 0,24 0,51 0,44 0,44 0,09 0,03 0,09 0,33 1,00 
Fonte: Elaboração do autor. 

Legenda:  
IPNS – Índice de Professores com Nível Superior no ensino básico 
TApEF – Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental 
TAbEF – Taxa de Abandono no Ensino Fundamental 
IRMI – Índice de Redução da Mortalidade Infantil 
IGSpc – Índice dos Gastos Públicos Municipais per capita com Saúde 
PIBpc – Produto Interno Bruto municipal per capita  
IRP – Índice da Receita Própria versus receita total 
ISG – Índice da Solvência Geral dos Municípios 
IEO – Índice da Eficiência orçamentária do Município 
IFNS – Índice de Funcionários com Nível Superior versus funcionários totais 
IDGPM – Índice de Desempenho da Gestão Pública Municipal 

 

Observa-se que há baixa correlação entre os índices que compuseram o índice final, 

pois estão com seus resultados próximos a zero, demonstrando que nenhum dos índices se 

sobrepõe ou indica a mesma tendência. Se isto se constatasse, haveria necessidade de 
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manter na composição do modelo somente um dos índices com esta característica, 

eliminando-se os demais altamente correlacionados.  

Quanto ao Índice de Desempenho da Gestão Pública Municipal (IDGPM), o 

indicador final, o mesmo apresenta algumas correlações baixas e médias com os demais 

índices, o que é positivo na composição do índice final. Se houvesse algum outro índice 

que apresentasse alta correlação com indicador final (correlação próxima a 1), ), entender-

se-ia que esse índice isoladamente seria suficiente para construirmos o indicador final.  
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6. Considerações Finais 

6.1. Conclusões 

Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar um modelo de avaliação de 

desempenho da gestão pública municipal que permitisse a comparação com os demais 

Municípios brasileiros, independentemente do porte, condição sócio-econômica ou 

localização geográfica.  

O levantamento bibliográfico permitiu que se conheça a história dos Municípios 

desde sua origem nos tempos do Império Romano até os dias atuais, bem como as 

características e as funções dos Municípios brasileiros. Identificou-se também nesta etapa 

do trabalho a carência de instrumentos que pudessem avaliar adequadamente o 

desempenho da gestão pública municipal. A importância secundária dada aos Municípios e 

a concentração de poder nas mãos dos Estados e da União fez com que os mesmos 

renegassem a eficiência e a eficácia administrativa a um segundo plano. Somente no 

decorrer do século XX, mais precisamente a partir da Constituição Federal de 1988, é que 

esta situação começou a mudar, pois os Municípios tiveram que assumir novas atribuições, 

além de serem elevados à condição de membro da federação, proporcionando maior 

autonomia decisória.  

Nesta pesquisa conseguiu-se identificar a existência de indicadores que permitem 

avaliar o desempenho da gestão pública municipal, que são confiáveis por serem 

disponibilizadas por instituições interessadas na melhoria do serviço público em geral, tais 

como IBGE, INEP, Tesouro Nacional, Ministério da Saúde (Datasul), e também são 

disponibilizados gratuitamente, de forma sistêmica e com periodicidade conforme o 

período de uma gestão municipal.  
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Áreas importantes como saúde, educação e desenvolvimento econômico fizeram 

parte da construção do modelo, demonstrando que houve diversidade na escolha dos 

índices que representam áreas importantes da gestão municipal. Porém, nem todas as áreas 

de responsabilidades puderam ser avaliadas. Áreas como segurança pública, meio 

ambiente, cultura, assistência e inclusão social, participação democrática no destino dos 

recursos públicos etc. ficaram excluídos desta pesquisa por conta da falta de dados nos 

anos 2000 e 2004, período que compreende o último ano de gestão municipal do período 

de 1997 a 2000 e o último ano da gestão do período de 2001 a 2004. Desta forma avaliou-

se uma gestão completa.  

A razão apurada pela divisão do dado de 2004 pelo de 2000 para cada município 

permitiu identificar a evolução da gestão municipal em cada um dos dez itens  em que se 

segmentaram as áreas avaliadas. Com o escalonamento destas razões individuais formou-

se o índice daquele item, que representou o desempenho comparativo de cada gestão.  

A transformação posterior de cada um dos dez índices encontrados numa escala de 

0 a 100  unificou-os na mesma grandeza em se apresenta o índice final, ou seja, unificou-se 

a linguagem. Esta tranformação foi denominada padronização, na qual adotou-se  o 

processo matemático da interpolação. Processo semelhante é usado pelo Programa da 

Nações Unidas para o  Desenvolvimento-PNUD para gerar o Índice de Desenvolvimento 

Humano-IDH.  

A apresentação das tabelas com os dez melhores municípios e os dez piores 

classificados foi suficiente para demonstrar a consistência de cada índice gerado, sem a 

necessidade de mostrar a tabela completa com todos os 5.565 Municípios. Na apresentação 

da tabela com o resultado final ampliou-se para 20  Municípios em cada um dos extremos 

da escala, o que favoreceu uma melhor visão do resultado final encontrado. Nestas mesmas 
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tabelas constaram a média e a mediana, medidas de tendência central, que contribuíram 

para atestar a inexistência de valores extremos que pudessem afetar a distribuição normal 

dos dados. 

O gráfico de cada índice favoreceu a visualização da distribuição dos dados 

apurados, bem como a tendência do comportamento de cada índice.  

O uso de taxas de contribuição diferenciadas por área na composição do índice 

final permitiu realçar a importância relativa de cada área na gestão municipal.  

A apresentação da matriz de correlação dos índices que compuseram o índice final 

assegurou que todos contribuíram positivamente e que não houve sobreposição de índices.  

Verificou-se nesta busca por indicadores que a falta de dados de muitos 

Municípios, que deixaram de informar ou que a equipe responsável pela constituição do 

banco de dados deixou de coletar, reduziu o número de Municípios avaliados dos 5.565 

existentes em 2004 para 2.616.  A falta de qualquer um dos indicadores eliminou o 

Município da composição do indicador final. O Município de São Caetano do Sul–SP, o 

melhor classificado no ano 2000 na composição do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal, é um exemplo, pois foi excluído por falta da taxa de abandono de alunos no 

ensino fundamental. Mesmo assim, esta base de 2.616 Municípios foi considerada 

suficiente para testar a hipótese de pesquisa.  

O modelo final construído demonstrou ser equilibrado e não tendencioso, avaliando 

o Município independentemente do seu porte, condição sócio-econômica ou localização 

geográfica. Como exemplo, cita-se o Município nordestino de Canindé de São Francisco–

SE, com população de 16.502 habitantes e renda per capita de R$ R$ 2.639,52 – ano base 

2000, que obteve a 1ª colocação no índice final e o Município de São Paulo–SP, localizado 

no sudeste, com população de 10.009.231 habitantes e renda per capita de R$ 12.731,96 – 
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ano base 2000, que obteve a 11ª colocação. As capitais brasileiras ficaram distribuídas 

aleatoriamente no índice final, o que pode ser notado ao consultar o Apêndice desta 

pesquisa. O Município de Belém–PA, que ocupou a 2.321ª posição, obteve a pior 

colocação entre as capitais. O Município de Santos–SP, 5º melhor colocado entre os 

Municípios brasileiros na composição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

(IDH-M), obteve apenas a 2002ª classificação no índice final.  

Por fim, concluí-se que o modelo desenvolvido contribui positivamente para avaliar 

a gestão dos recursos municipais. Sua apuração periódica auxiliaria tanto a população 

usuária dos serviços municipais quanto os gestores, que poderiam notar o resultado dos 

seus esforços, pois se referenciariam num instrumento de avaliação fundamentado em 

dados consistentes e não tendenciosos. 

Para Benedicto Silva (1995), à medida que ampliarem a sua capacidade de ação, os 

Municípios voltarão às vistas para certas atividades econômicas subsidiárias, como sejam, 

as feiras de amostras e exposições; a atração de turistas para favorecer o comércio local e a 

indústria de hotéis; a criação de bairros industriais; a construção de estações terminais de 

linhas férreas e de ônibus; a construção de aeroportos; a abertura de variantes de estradas 

de rodagem para facilitar o escoamento da produção; a dragagem de portos e a abertura de 

canais; a construção de grandes pontes e mil outras iniciativas que contribuem para 

transformar uma cidade em grande centro industrial e comercial. Para que tantas 

atribuições sejam assumidas pelos Municípios, há necessidade de se desenvolver melhores 

instrumentos de gestão pública, bem como novas formas de avaliar o desempenho desta 

gestão, necessidade esta que esta pesquisa pretendeu contribuir.  
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6.2. Recomendações 

 

Dado que uma pesquisa não se esgota em si mesma, a pesquisa realizada 

proporcionou suposições adicionais para melhoria do modelo desenvolvido. Assim, 

sugere-se o seguinte para novos estudos: 

 

a) pesquisar em períodos subseqüentes ao ano 2004 a existência de novos indicadores 

que possam avaliar as áreas que foram excluídas desta pesquisa por falta de dados, 

principalmente para as áreas de Segurança Pública e Saneamento Básico, sobre as 

quais foram encontrados bancos de dados em fase de desenvolvimento. Nesta 

pesquisa constatou-se a existência de novos indicadores publicados após o período 

2000-2004 e que poderão preencher a carência de indicadores das áreas excluídas 

em caso de reaplicação do modelo proposto a gestões subseqüentes. 

 

b) reaplicar o modelo e a metodologia desenvolvidos no período da gestão municipal 

de 2005 a 2008 e subseqüentes visando a dar sustentabilidade e credibilidade ao 

modelo, pois há expectativa de que um número significativamente maior de 

Municípios venha a compor o índice final.  

 

c) investigar a participação adequada que cada área do serviço público municipal tem 

na importância do serviço público para o cidadão e com isto estabelecer um critério 

mais realístico da contribuição de cada indicador.   
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d) compor cada indicador de área com novos índices para evitar que um único aspecto 

social represente o indicador. 
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