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Editorial

“A produção cria sua própria demanda”. Em que pesem as crises macroeconômicas maiores e menores do 
capitalismo, ocorridas de tempos em tempos, essa assertiva – a conhecida Lei de Say – continua orientan-
do sistematicamente as decisões microeconômicas dos agentes de mercado e de governo, em especial 
daqueles envolvidos com a produção e disseminação de informação e conhecimento. Dados, informações, 
conhecimento, tecnologia, notícias, boatos, entretenimento gerando mais dados, informação seriam,  afinal, 
os produtos de consumo inesgotável na era da Sociedade do Conhecimento. 

Seria, portanto, a crise atual uma crise de superprodução de informações? Sim e não. Sim, se considerarmos 
que muitos dos produtos criados pelo  mercado financeiro nos últimos vinte anos são pacotes, ou melhor, 
caixas-pretas virtuais embaladas com papel brilhoso e criadas com muita técnica, conhecimento e informa-
ção na sua produção e veiculação. Não, se reconhecermos que boa parte do lastro informacional desses 
embrulhos intangíveis era de qualidade duvidosa e intencionalmente parcial, caixas vazias cobertas por fina 
embalagem de cetim. 

De uma forma ou de outra, mais uma vez os mercados, governos e a sociedade são chamados à razão e 
obrigados a assumir as conseqüências pela “exuberância irracional” de suas decisões, fundamentadas em 
informações sobre tendências passadas e recentes e expectativas sobre o futuro que se revelam  agora para 
muitos – mas que já se mostravam muito antes para vários outros – como não suficientemente completas 
e consistentes para orientar o desenvolvimento econômico e social nesse estágio histórico do capitalismo 
global.

Talvez pareça ingenuidade ou pretensão imaginar que, se os agentes econômicos e, sobretudo, o governo 
americano tivessem entendido os sinais antecedentes de fragilização da capacidade de consumo e renda do 
cidadão médio nos Estados Unidos, a partir do vastíssimo conjunto de estatísticas econômicas e sociais lá 
produzidas regularmente, a crise poderia ser evitada ou, pelo menos, ter suas conseqüências minimizadas. 
A sofisticação do sistema de estatísticas econômicas nos EUA é tanta que, além de índices de produtivida-
de setorial, de índices de preços ao produtor e de custo do trabalho por setor de atividade econômica, os 
americanos dispõem de indicadores de anúncios de vagas oferecidas – além das contratações e demissões 
recentes – que permitem antecipar tendências microeconômicas que poderão ter impactos macroeconômi-
cos mais expressivos. O Conference Bureau compila regularmente mais de 20 indicadores diferentes – do 
índice de expectativas do consumidor até o índice de encomendas da indústria – que permitem auscultar 
– isso mesmo, auscultar – a economia americana nos diversos subsetores de produção industrial e esferas 
de transação comercial e de consumo final. 

Essa rápida digressão – ainda que pouco profunda, vale reconhecer – tem o mérito de levantar aspectos 
importantes para, mais uma vez, reiterar o papel das instituições públicas produtoras de informação estatís-
tica no mundo contemporâneo, seja para orientar decisões mais consistentes de governos e empresas, seja 
para possibilitar que o cidadão acompanhe  a evolução real dos “fundamentos” da economia e da mudança 
social.  

O BEP, em seu quarto ano de existência, procura contribuir nesse sentido, ao publicar artigos, comunicações 
de pesquisas, programação de eventos, relatos de experiências e de memórias institucionais no campo es-
pecífico e próximo das Estatísticas Públicas. Este número traz, em particular, contribuições muito oportunas 
e caras ao aprimoramento do Sistema Estatístico no seu compromisso de subsidiar ao Ciclo das Políticas 
Públicas no Brasil, como revelam o ensaio de José Ribeiro Guimarães acerca dos impactos do Programa 
Bolsa-Família na Bahia,  a reflexão de Nelson Senra sobre o percurso histórico de nosso modelo de organi-
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zação e coordenação estatística, a apresentação didática de Adelar Fochezatto a respeito dos conceitos dos 
Modelos Insumo-Produto e suas aplicações na análise econômica regional,  o estudo comparativo de Maria 
de Lourdes Jardim sobre as metodologias de projeção e estimativas demográficas e a discussão de Sonia 
Nahas de Carvalho e equipe acerca da importância de levantamentos primários sobre estrutura de gestão 
municipal de programas públicos – em particular de Qualificação Profissional. O BEP traz ainda o balanço dos 
cursos de curta duração patrocinados pela Anipes em 2008, elaborado por Priscila Freitas, a comunicação 
de projeto em desenvolvimento dos aplicativos Pradin 3.0 e Monit 1.0, por Paulo Jannuzzi e Wilmer Miranda, 
a nota de lançamento do livro comemorativo dos 25 anos do Seade, por Maria Cecília Comegno, o registro 
de publicações recentes de livros e  revistas com artigos na área, além de notas de eventos realizados e a 
se realizarem.  

Finalizando com uma referência à provocativa assertiva com que iniciamos esse editorial, é bem verdade que 
o re-estabelecimento da verdade keynesiana “A demanda determina o nível de produção” – e a retomada 
da gestão responsável da política econômica que tal assertiva preconiza – requerem muito mais do que a 
disponibilidade das Estatísticas Públicas. Produzi-las de forma regular, seguindo as boas práticas metodoló-
gicas e detalhando-as cada vez mais do ponto de vista temático e territorial pode, contudo, potencializar as 
chances de que as decisões e escolhas públicas sejam tecnicamente mais bem orientadas e politicamente 
mais bem justificadas. 

Divulgar essas estatísticas, as metodologias, os avanços alcançados na área, é para isso que o BEP vem 
sendo publicado.



5

Ensaio
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  4  •  Sa lvador,  novembro  2008

A importância 
socioeconômica 
dos programas de 
transferência de renda 
na Bahia: o caso do 
Bolsa Família*

José Ribeiro S. Guimarães**

Apesar de gradativamente a sociedade internalizar 
a importância social e o alcance do Programa Bolsa 
Família, ainda há segmentos que persistem em ata-
car o Programa, de forma velada. Indubitavelmente, 
as divergências de opiniões e as críticas são ineren-
tes às sociedades democráticas e contribuem para o 
seu aperfeiçoamento. Entretanto, críticas infundadas, 
ideologizadas e elitistas não propiciam avanços para 
a construção de uma sociedade mais justa e, nesse 
caso, servem apenas como argumentos vazios de 
retórica que não se apóiam na realidade socioe-
conômica do país e não enxergam as profundas e 
históricas desigualdades secularmente enraizadas 
no nosso território. 

Diante do contexto socioeconômico brasileiro, ain-
da marcado por insuficientes taxas de crescimento 
econômico, concentração espacial da produção 
e da oferta de serviços púbicos, persistência das 
desigualdades sociais, concentração fundiária 
e elevados níveis de pobreza, os programas de 
transferência de renda assumem grande relevân-
cia no que concerne à sobrevivência das famílias, 

sendo um passaporte para o resgate da cidadania 
e emancipação social. 

Por outro lado, não é demais salientar, que a ren-
da diretamente recebida pelos beneficiários se 
transforma em consumo e, portanto, em demanda 
agregada, elevando grande parte da população 
excluída à categoria de consumidores e revitalizando 
a economia de áreas deprimidas.  

Na região Nordeste do Brasil, em decorrência da sua 
inserção periférica e das desigualdades regionais, o 
Programa Bolsa Família (PBF) se torna ainda mais 
relevante. 

O Estado da Bahia, por todas as suas particularida-
des, é um dos mais paradigmáticos exemplos da 
importância socioeconômica de um programa de 
transferência de renda com condicionalidades, a 
exemplo do PBF. Afinal de contas, um estado com 
uma população de 14 milhões de habitantes, 564 
mil km2 de área (superior aos territórios da Itália e 
Reino Unido juntos), dos quais dois terços estão 
inseridas no semi-árido, a existência de programas 
de transferência de renda torna-se imperiosa es-
pecialmente quando, associado a esse aspecto, 
o mesmo apresenta as seguintes carac terísticas 
socioeconômicas: 

n Mais da metade do PIB (53,5%) está concentrado 
na Região Metropolitana de Salvador, e um terço 
(35,5%) em apenas dois municípios (Salvador e 
Camaçari), enquanto que 55 municípios (13,2% 
do total) respondem conjuntamente por apenas 
1,0% do PIB estadual.

n A grande propriedade, que corresponde a apenas 
1,7% do total de imóveis rurais cadastrados, se 
apropria de 22 milhões de hectares, ou seja, cerca 
da metade (49,6%) da área total cadastrada.

n O Estado possui a maior população rural do país, 
em termos absolutos (4,5 milhões de habitan-
tes).

*   Artigo originalmente publicado na revista Conjuntura & Planejamento, 
Salvador, n. 160, jul./set. 2008, editada pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
** Diretor de Pesquisas da SEI, Diretor da Associação Brasileira de 
Estudos Populacionais (ABEP) e Diretor Científico da Associação 
Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística 
(ANIPES). 
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n Possui um contingente de 1,9 milhão de analfa-
betos (16,8% da população de 10 anos ou mais 
de idade) e 3,4 milhões de analfabetos funcionais 
(com até 3 anos de estudo) – 33,8% da população 
de 15 anos ou mais de idade.

n Apresenta o maior tempo médio esperado (11,9 
anos) para conclusão do ensino fundamental 
dentre todas as 27 Unidades da Federação do 
Brasil. 

n A Bahia é detentora da sétima maior taxa de mor-
talidade infantil do país (34,5 óbitos de menores 
de um ano para cada grupo de mil nascidos 
vivos) 

n Contabiliza cerca de 185 mil crianças de 10 a 14 
anos de idade já trabalhando

n Convive com uma proporção de 57,7% de tra-
balhadores (PEA) sem o ensino fundamental 
completo.

n Possui um contingente de 425 mil jovens de 15 
a 29 anos desempregados, o correspondente a 
65,0% do total (652 mil).

Soma-se a esse inquietante quadro socioeconômi-
co o fato de que o Estado possuía em 2004, cerca 
de 5 milhões de pessoas em situação de insegu-
rança alimentar, e que no ano de 2002, antes da 
implantação do Bolsa Família, mais da metade da 
população baiana – 7 milhões de pessoas, o cor-
respondente a 52,6% do total – viviam em famílias 
com rendimento mensal familiar per capita de até 
meio salário mínimo. 

Diante deste cenário, é incontestável a importân-
cia de um programa de transferência de renda, a 
exemplo do Bolsa Família, para um Estado que 
apresenta tais características. O Programa Bolsa 
Família contemplava, em dezembro de 2007, um 
contingente de 1,4 milhões de famílias na Bahia, 
sendo que o montante total acumulado e transferido 
durante o ano totalizou cerca de R$ 1,2 bilhão. O 
valor médio do repasse por família nesse mês era 
de R$ 78,90. 

Uma das críticas mais comuns é que o Bolsa Família 
tem estimulado as famílias a terem mais filhos, já 
que os valores pagos pelo programa variam de R$ 
20,00 (vinte reais) a R$ 182,00 (cento e oitenta e dois 
reais), de acordo com a renda mensal por pessoa 
da família e o número de crianças e adolescentes 
até 17 anos.  

Refletindo a tendência de queda da fecundidade, o 
número de nascimentos na Bahia vem caindo siste-
maticamente. Com base nas informações oriundas 
do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) do Ministério da Saúde e da Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia, observa-se que 
desde o ano de implantação do PBF, ou seja, a 
partir de 2003, o número de nascimentos na Bahia 
vem declinando sucessivamente ano após ano, 
tendo contraído de 239 mil em 2003 para 215 mil 
em 2007. 

No âmbito dos municípios, constata-se que em 
323 dos 417 municípios baianos (77,4% do total) o 
número de nascimentos diminuiu entre 2003 e 2007. 
Em outros 32 (7,7% do total) o número de nasci-
mentos ficou estável ou apresentou ínfima variação. 
Já entre os dez municípios com maior incremento 
absoluto, o fator preponderante para o crescimento 
dos nascimentos foi a chegada de significativos con-
tingentes de migrantes, desde meados da década 
de 1990 – em função, sobretudo, da introdução de 
novas atividades e da conseqüente expansão eco-
nômica – a exemplo de Porto Seguro, Luís Eduardo 
Magalhães, Mucuri, Nova Viçosa, Camaçari e Lauro 
de Freitas. 

Vale ainda enfatizar, que em alguns municípios – 
mesmo diante da queda da fecundidade – o número 
de nascimentos ainda cresce por conta da inércia 
demográfica, ou seja, em função da prevalência de 
gerações mais numerosas e, conseqüentemente, 
com um contingente mais significativo de mulheres 
em idade fértil, em decorrência do regime de fecun-
didade do passado no qual eram mais elevadas as 
taxas de fecundidade. 
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Frente a este conjunto de constatações, fica evi-
dente que o Programa Bolsa Família não vem es-
timulando as famílias a terem mais filhos para que 
possam receber ou aumentar o valor dos benefícios. 
Muito pelo contrário. A melhoria das condições de 
vida das famílias e o ambiente favorável propiciados 
pelas condicionalidades do programa nas áreas da 
educação1, saúde2  e assistência social3, devem 
estar contribuindo para a ampliação do acesso à 
informação e aos serviços públicos, pelas famílias, 
fazendo com que a fecundidade passe a ser cada 
vez mais planejada. 

Uma outra corriqueira linha de crítica é a de que 
o programa é assistencialista e não promove a 
emancipação da população beneficiária, fazendo 
com que as famílias “se acomodem” e se tornem 
“eternamente dependentes do benefício”. Entretan-
to, contrariamente ao apregoado, o PBF traz, na sua 
essência, a articulação de três dimensões essenciais 
à superação da fome e da pobreza. 

A primeira delas é promover o alívio imediato da 
subsistência e da pobreza por meio da transferên-
cia de renda à família. Trata-se, portanto, de criar 
as condições para que as necessidades primárias 
dos indivíduos (alimentação e vestuário, por exem-
plo) sejam minimamente atendidas. Em segundo 
lugar, o PBF promove, inclusive via cumprimento 
de condicionalidades, o exercício de direitos sociais 
básicos nas áreas de educação, saúde e assistência 
social. A terceira dimensão busca a articulação com 
programas complementares direcionados para o 
desenvolvimento e integração socioeconômica das 
famílias, a exemplo de geração de trabalho e renda, 
alfabetização de adultos, acesso ao registro civil e 
a demais documentos, dentre outros. 

Em suma, as dimensões se articulam com o intui-
to de retirar o ser humano da situação de miséria 
absoluta, promover o acesso aos direitos sociais 
básicos e a emancipação futura dos beneficiários, 
mediante a inserção no mercado de trabalho e ge-
ração de renda, contribuindo para o rompimento do 
ciclo intergeracional da pobreza. 

Vale ressaltar, que nas três esferas de governo vem 
crescendo exponencialmente a articulação de ações 
e programas de geração de trabalho e renda, que 
têm como público-alvo prioritário os membros de 
famílias beneficiárias do PBF. 

Dentre os mais diversos exemplos, merece des-
taque o Plano Setorial de Qualificação e Inserção 
Profissional (Planseq Bolsa Família). A ação prevê 
a capacitação (diretamente atrelada à inserção no 
mercado de trabalho) de cerca de 200 mil benefici-
ários do PBF com mais de 18 anos de idade e que 
tenham completado, pelo menos, a quarta série do 
Ensino Fundamental. 

No Estado da Bahia, o Planseq Bahia é inicialmente 
voltado para 9.380 beneficiários do PBF residentes 
na Região Metropolitana de Salvador, que serão 
capacitados para trabalhar nas obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), no setor da 
construção civil. Trata-se, portanto, de, simultanea-
mente, promover a inclusão produtiva de membros 
das famílias beneficiárias do PBF e criar sinergia 
entre a qualificação social e profissional com as 
demandas específicas por mão-de-obra, oriundas 
dos investimentos em curso. 

Uma grande lacuna que ainda perdura acerca das 
externalidades positivas do PBF são os seus des-
dobramentos na socioeconomia local. Aliás, essa 
poderia ser uma das linhas de pesquisa dos críticos 
de plantão. São poucos os estudos que avaliam 
os efeitos multiplicadores do PBF nos municípios, 
sobretudo naqueles mais pobres do país. 

Um primeiro aspecto que merece destaque é o 
fato de que, em 2007, em 80 municípios da Bahia 

1  Freqüência escolar de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 
15 anos e de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos.
2  Acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desen-
volvimento para crianças menores de 7 anos, pré-natal das gestantes 
e acompanhamento das nutrizes.
3  Acompanhamento de ações socioeducativas para crianças em situ-
ação de trabalho infantil.



8

Ensaio
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  4  •  Sa lvador,  novembro  2008

(19,2% do total), o montante de recursos transferido 
pelo PBF era equivalente a mais da metade do valor 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
que se constitui na principal fonte de receita para a 
grande maioria dos municípios baianos. Em outros 
217 municípios (52,0% do total), o repasse do PBF 
correspondia de um terço (33,3%) a 49,9% do valor 
do FPM. 

Outro ponto importante é que os recursos recebidos 
pelas famílias beneficiárias são canalizados direta-
mente para o consumo, criando uma nova dinâmica 
nos mercados e socioeconomia locais, principal-
mente nos municípios de menor porte. Em função, 
sobretudo, da informalidade e da baixa monetização 
presente em grande parte dos mercados locais dos 
menores municípios, esse efeito ainda não é devi-
damente captado por informações e indicadores 
tradicionais, a exemplo da arrecadação de ICMS. 
Entretanto, a Avaliação de Impacto do Programa 
Bolsa Família, realizada pelo Centro de Desenvolvi-
mento e Planejamento Regional – Cedeplar/UFMG, 
em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão 
da Informação do MDS, divulgada em outubro de 
2007, demonstrou, no comparativo entre os bene-
ficiários do PBF e não beneficiários, um dispêndio 
superior para os beneficiários, sendo que a maior 
proporção é destinada para o consumo de alimentos 
e itens de educação, além dos impactos positivos 
sobre os gastos com vestuário infantil. 

Também merece destaque o fato de que, prefe-
rencialmente, o PBF transfere o benefício para a 
mulher residente no domicílio, seja ela a responsável 
pelo mesmo (pessoa de referência) ou a cônjuge. 
Além de aumentar o empoderamento feminino – 
importante numa sociedade ainda mercada por 
contundentes desigualdades de gênero – assegura 

uma maior qualidade na alocação dos recursos em 
prol da família, sobretudo em relação às crianças 
residentes no domicílio. 

O PBF ainda possui outros componentes extrema-
mente meritórios, mas ainda pouco conhecidos 
pela sociedade. Um deles guarda relação com a 
gestão e monitoramento do programa. O Ministério 
do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, 
responsável pelo PBF, montou uma eficiente infra-
estrutura, dotada de um notório quadro técnico 
– exemplo digno a ser seguido pela administração 
pública – que em pouco tempo desenvolveu, com 
maestria, sistemas de planejamento, gestão, mo-
nitoramento, avaliação e informação pública sobre 
o programa. 

Cabe ainda mencionar a transparência do PBF. A 
cada mês de referência do pagamento do benefí-
cio, o MDS e a CAIXA disponibilizam, inclusive pela 
Internet, com acesso irrestrito, a lista completa de 
TODOS os beneficiários do PBF em cada município 
brasileiro. 

Estes são apenas alguns dos principais aspectos 
atrelados à importância socioeconômica do Pro-
grama Bolsa Família. Infelizmente os destaques da 
mídia, sobretudo a televisiva, e o ainda presente 
conservadorismo elitista, que se nega a aceitar 
uma sociedade mais justa e igualitária, preferem 
enaltecer e dar visibilidade aos raríssimos casos de 
desvio de conduta de um ou outro beneficiário do 
programa ou de algum político ou gestor público 
que tentou ou usou o programa em benefício pró-
prio. Entretanto, essa não é a realidade para os 6 
milhões de baianos e 44 milhões de brasileiros que 
residem em famílias cobertas pelo programa e que, 
gradativamente, vão resgatando a cidadania. 
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Sistema Estatístico 
Nacional: modelos 
históricos, legislação 
estatística e 
coordenação 
institucional. Algumas 
reflexões pessoais*

Nelson Senra** 

{Para CÉSAR VAZ DE CARVALHO JR, 

que pôs essa temática em discussão}

Em 06 de julho de 1934, pelo Decreto nº 24.609, 
seria criado o Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Resultava das articulações de Teixeira de Freitas 
(como a face do saber) e de Juarez Távora (como 
a face do poder), junto a Getúlio Vargas. Em 29 
de maio de 1936, com a posse do Embaixador 
Macedo Soares na sua presidência, começaria 
a funcionar, dando origem ao Sistema Estatístico 
Nacional (SEN).

Aquele instante coroava os insights e os ensaios de 
Bulhões Carvalho no comando da Diretoria Geral de 
Estatísticas (DGE), ao longo da Primeira República. 
Seus esforços diuturnos foram baldados, face à ex-
trema federação então dominante; a obtenção das 

informações individuais, essenciais à elaboração 
das estatísticas, era por demais difícil; malgrado os 
esforços, não se as obtinha nos registros adminis-
trativos, quase sempre localizados nos municípios. 
Agora, o novo regime de governo (Estado central 
e forte), ao reduzir liberdades federativas, tornava 
possível uma produção centralizada das estatís-
ticas, contudo, como as fontes de informações 
individuais, isto é, os registros administrativos, 
seguiam estando nos municípios, ficava impossível 
centralizar a produção, podendo-se, no máximo, 
tornar central um comando à produção, vale dizer, 
praticar uma coordenação, mas com produção 
descentralizada (segundo o instituto da coope-
ração interadministrativa, que, voluntariamente, 
unia as três esfera políticas: federal, estadual e 
municipal). 

Este primeiro formato assumido pelo SEN duraria, 
sem maiores problemas, por 20 anos, até mais ou 
menos 1956, e logo seria criticado por sua rigidez, 
isto é, tudo nele tinha caráter censitário, pois tinha 
nos municípios sua referência espacial; por isso, 
não havia espaço para novas pesquisas, e elas 
eram vitais, face às novas demandas, mormente 
por estatísticas econômicas. Críticas e críticas 
ocorreram, levando à reforma do estatuto jurídico do 
IBGE em 13 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-lei 
nº 161 (logo sendo revisto pela Lei nº 5.878, de 11 
de maio de 1973), agora tornado uma Fundação. 
Tinha início, então, um outro formato de SEN, com 
produção (quase toda) centralizada, e, por isso, 
com uma coordenação (quase apenas) figurativa, 
como figura de retórica. O nacional que até então 
resultara do somatório das atividades estatísticas 
nas três esferas políticas (federal, estadual e mu-
nicipal), agora ganhava autonomia, e se tornava 
absoluto; isso se tornara possível pela conjunção do 
planejamento nacional, da contabilidade nacional, 
e da técnica amostral. Esse modelo perde força em 
final dos anos 1980, e se recupera em meados dos 
anos 1990.

* As opiniões aqui expostas refletem a vivência do autor, sendo fruto 
de suas reflexões em Sociologia das Estatísticas e em História das 
Estatísticas Brasileira. Convém registrar que elas são do autor, poden-
do não coincidir com o que pensa o IBGE com quem mantém vínculo 
de trabalho. 

** Doutor em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – ECO / UFRJ. Pesquisador 
Titular no Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 
CDDI / IBGE. Professor de “Sociologia das Estatísticas”, no mestrado 
em “Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais” da Escola Nacional 
de Ciências Estatísticas, ENCE / IBGE.
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Valerá realçar que os períodos de grandeza ocor-
rem em regimes fortes: em 1936, e adiante, com o 
Estado Novo de Vargas; em 1967, e adiante, com 
o regime militar. Em ambos, o IBGE desempenhou 
papel-chave na esfera do poder, oferecendo as 
estatísticas que, via planejamento, contribuíram 
para acelerar as mudanças (econômicas e sociais). 
Os períodos de descenso (lento e gradual, nada 
abruptos) ocorreram em ambientes democráticos, 
constitucionais (depois de 1946 e depois de 1988), 
quando as Unidades da Federação ganharam au-
tonomia, recusando, no que tange à produção das 
estatísticas, o “domínio” do órgão central. Contudo, 
diferente do primeiro período de descenso, que 
provocou  mudança de modelo, o segundo perío-
do, atual, não está levando a mudança expressiva. 
A razão, a nosso juízo, é que o IBGE, embora não 
esteja tendo uma força vinda do regime político 
nacional, segue tendo uma força especial, vindo de 
fora, ou seja, da potên cia do nacional nas relações 
globalizadas.1  Mas, a Federação, ela também po-
tente, eleva sua voz e pede vez, num novo SEN, que 
leve em conta também as Unidades da Federação 
(sem perda do nacional, essencial ao imperativo da 
globalização). 

O SEN INICIAL, NA CONCEPçãO DE 
TEIXEIRA DE FREITAS2 

A extrema federação que, na Primeira República, 
dificultava a atividade estatística, sofreriam, a partir 
dos anos 1930, limitação. O governo provisório, 
fruto da vitoriosa revolução encabeçada por Ge-
túlio Vargas, daria mostra de querer governar, e 

novos órgãos de cúpula surgiriam, sobremodo 
os dedicados ao trabalho, à educação, à saúde, 
e vários outros, em todos havendo interesse nas 
estatísticas. Esse impulso se arrefece na Carta de 
1934, mas volta, com força ainda maior, na Carta de 
1937 que faz emergir o Estado Novo, central e forte. 
A demanda por estatísticas é crescente e variada; 
elas eram vitais como forma de saber o real, e de 
nele atuar. Pois, para provê-las, não bastava serem 
produzidas, aqui e ali, em temas isolados, impunha 
serem produzidas de forma contínua e sistemática, 
em movimento coordenado, para o quê seria criado 
um órgão central e forte. 

De fato, em 06 de julho de 1934, ainda no Governo 
Provisório, pelo Decreto nº 24.609, seria criado o 
Instituto Nacional de Estatística (INE), com o espe-
cial empenho de Juarez Távora, então Ministro da 
Agricultura. Desde 1931, Teixeira de Freitas lutava 
pela criação do Instituto Nacional de Estatística 
e Cartografia, mas, por razões várias, ajustou-se 
ao possível, dando origem ao INE, criado naquele 
momento. Seu início de função se daria em 29 de 
maio de 1936, com o Embaixador Macedo Soares, 
então Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
assumindo sua presidência, perante o presidente da 
República e quase todos os ministros, no Palácio do 
Catete, onde seria primeiro instalado. Getúlio Vargas, 
em rápido discurso, disse do apreço que tinha pelo 
novo órgão, dando-lhe seu ministro e sua casa (o 
Palácio do Catete, naturalmente).

De pronto, Macedo Soares deu posse a uma Jun-
ta Executiva (secretariada por Teixeira de Freitas) 
incumbida de formatar o INE. Por sua ação, logo 
se daria a Convenção Nacional de Estatística, cujo 
texto seria chamado de “Carta Magna” ou “Pedra 
Angular” da estatística brasileira, seria aprovada 
pelo Decreto nº 1.022, de 11 de agosto de 1936, 
criando, entre outras coisas, o Conselho Nacional 
de Estatística (CNE), cujo início formal de operação 
ocorreria pelo Decreto nº 1.200, de 17 de novembro 
de 1936, que lhe dava regimento e lhe convoca a 

1. Tenha-se clareza, a produção das estatísticas pressupõe a força das 
ciências e dos Estados, força essa que não precisa vir de situações de 
exceção, como se deu entre nós. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
onde sempre imperou o Estado de direito, nem por isso deixou (ou 
deixa) de ser forte (e lá as estatísticas são excelentes). Enfim, tenha-
se presente que a atividade estatística o é de Estado, antes que de 
governo.
2 Para maiores detalhes, ver: SENRA, Nelson. Estatísticas Organiza-
das: c.1936-c1972. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. (Vol. 3 da coleção 
História das Estatísticas Brasileiras).
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primeira reunião. Adiante, em 26 de janeiro de 1938, 
pelo Decreto-lei nº 218, tendo lado a lado o CNE e 
o Conselho Nacional de Geografia (CNG), recém-
criado, o INE passava a se chamar Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). A idéia crescia, 
e para completar sua concepção, faltava constituir 
as Agências Municipais de Estatística, e elas virão 
no contexto do esforço de guerra (Decreto nº 4.181, 
de 16 de março de 1942), quando o Brasil aliou-se 
aos Aliados.

Voltando. O instrumento convencional, sem dúvida 
nenhuma, era uma peça técnica e jurídica minucio-
sa, valiosa àquela época, e ainda hoje. O SEN alcan-
çava sua dimensão nacional para e pela federação. 
Nele, pelo diálogo contínuo e pelas decisões cole-
giadas, as três esferas políticas (federal, estadual e 
municipal) se acordavam livremente; surgia um SEN 
em voluntária cooperação. Teixeira de Freitas assim 
o disse, tempos depois:

Uma vez que a ação investigadora da Estatística 
deve ser “una”, mas sem que deixe de estar pre-
sente em todo o território nacional; se é mister que 
essa tarefa se execute em condições de servir a 
todas as estruturas governativas, – então forçoso 
é que aquela unidade e aquele desdobramento 
resultem de um entendimento entre as esferas 
governamentais que, independentes mas harmô-
nicas entre si, se diferenciam na contextura política 
da Federação. [...] A instituição desse sistema co-
operativo “sui generis” só poderia adquirir estrutura 
definitiva e eficiência perfeita se houvesse decor-
rido, como fora justo e conveniente, de normas 
constitucionais. Entretanto, a maneira pela qual a 
mentalidade média dos nossos homens públicos 
compreendia a Federação não se havia ainda 
depurado de certas interpretações errôneas, a tal 
ponto que uma iniciativa como esta encontrasse 
clima favorável e pudesse ter sido tomada com 
êxito. Ou se faria uma tentativa transigente, ou não 
se realizaria coisa alguma.

Daí que, embora enfrentando grandes riscos e 
através de dificuldades sem conta que bem po-

deriam ter sido evitadas se outra fosse a nossa 
cultura política, tornou-se preciso admitir que a 
cooperação entre a União, as Unidades Federa-
das e os Municípios não devessem ser originaria-
mente “determinada” por disposição constitucio-
nal, visto como o procedimento em contrário seria 
suspeitado, ainda que sem fundamento algum, 
de atentatório à autonomia dos Estados e dos 
Municípios. Bastaria, portanto, isto sim, que a 
Constituição a permitisse inequivocamente, para 
depois tentar-se organizar o sistema, mediante o 
apelo, fora de qualquer obrigatoriedade, ao livre e 
unânime consenso das entidades representativas 
das três esferas de governo. Porque somente 
assim o sistema poderia surgir num ambiente 
de confiança mútua, na estrita forma pela qual 
o regime era então compreendido, e segundo 
fórmula lidimamente democrática.

Num pressuposto quase absurdo – tão liberal 
era ele – admitiu-se que Estados e Municípios 
não pudessem obrigar-se, a não ser voluntaria-
mente, a um efetivo esforço de cooperação entre 
os vários planos administrativos. Ainda mesmo 
quando se tratasse, como de fato se tratava, de 
uma necessidade vital da própria Federação, 
a saber, a necessidade, comum às três órbitas 
de governo, de garantir-se eficiência e unidade 
quanto às pesquisas geográficas e estatísticas.

Bem haja essa prudência. Certo, os governos 
não ficaram “obrigados” a cooperar. Não se 
estabeleceu nenhuma compulsoriedade para 
essa cooperação, a não ser a que resultasse do 
próprio compromisso que, a isso convidados pelo 
Governo Federal, os Estados e os Municípios li-
vremente entendessem assumir para trabalharem 
em comum, mantendo cada qual, a partir daí, 
apenas a liberdade de discussão e de decisão 
no que dissesse respeito, quer à maneira pela 
qual deveriam cooperar, quer às normas de ação 
comum que tornassem solidários, todos os es-
forços. Livres de decidir se consideraram todos, 
sobre se cooperariam ou não; livres permanece-
ram de fixar as normas da cooperação. E livres 
ficaram, ainda, de manter, com inteira autonomia 
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administrativa, os órgãos técnicos, por meio dos 
quais houvessem de efetivar a cooperação na 
forma convencionada ou conforme o deliberado 
em comum, consoante os ritos estipulados. Nada 
obstante, o êxito obtido foi completo.3  

Mas, dada a forma de produção das estatísticas, 
tendo por fonte-chave os registros administrativos, a 
agência central deveria praticar um convívio federa-
tivo.  O IBGE teria como papel central a articulação, 
melhor dizendo, a coordenação; não seria um órgão 
produtor, a menos de ocasiões especiais. Os pro-
dutores seriam os serviços federais e estaduais de 
estatística, em estreito vínculo temático. Eis, então, 
o IBGE inicial, uma instituição coordenadora mol-
dada na cooperação interadministrativa, pela qual 
dava unidade às três esfera políticas: a federal, a 
estadual, e a municipal; seria um órgão nacional, 
e não federal (estando subordinado ao Presidente 
da República). O ambiente era cooperativo; havia, 
assim, uma “Federação de Repartições” ou “Con-
sórcio Federativo”.

Mutatis mutandis, fazendo uma analogia aos regimes 
parlamentaristas, o presidente do IBGE seria como 
o presidente da República, tendo vários poderes de 
Estado, mas não de governo. O governo caberia à 
Junta Executiva Central (JEC), cujo secretário-geral 
seria como que o Primeiro Ministro, e seus membros 
(diretores federais de estatística nos ministérios e 
nas repartições autônomas) seriam os ministros 
temáticos. O CNE e o CNG, quando reunidos em 
Assembléias Gerais anuais, formavam o parlamento, 
do qual saia a legislação estatística (e geográfica) 
do país. Seguindo nessa analogia, haveria nas Uni-
dades da Federação entidades formais: as Juntas 
Executivas Regionais (JER), secretariadas pelos 
diretores estaduais de estatística, com assento 
garantido nas Assembléias Gerais anuais. E ainda 

as agências de estatística nos municípios, como 
braços avançados dessa concepção.

Todos os órgãos membros (federais, estaduais 
e municipais) tinham voz e vez nas Assembléias 
Gerais anuais, influindo na formação da legislação 
estatística (em formato de resoluções). As deci-
sões da JEC (também em formato de resoluções), 
tomadas ao calor dos fatos, seriam, a posteriori, 
submetidas à apreciação das Assembléias Gerais. 
As resoluções decidiam os métodos de pesquisa, 
os conteúdos dos questionários, sempre acordes ao 
programa estatístico, bem assim, as ações sociais. 
Nas Unidades da Federação, os diversos produtores 
se associavam nas JER, onde faziam acordos, e 
escreviam os relatórios analíticos, com problemas e 
soluções adotadas ou desejadas, a serem levados 
às Assembléias Gerais. Mais tarde, quando os ór-
gãos estaduais de estatística fraquejaram, sofrendo 
soluções de continuidade, o IBGE se viu obrigado 
a intervir nas Unidades da Federação, criando suas 
Inspetorias Regionais (de fato estaduais), pelas quais 
instruía, controlava e fiscalizava as Agências Munici-
pais de Estatística. 

O modelo original se esgotaria. A autonomia finan-
ceira e de gerência do quadro de pessoal, pouco a 
pouco, caíram nas amarras da burocracia. O fundo 
de estatística foi sofrendo contestação no judiciário e 
não tardou a minguar, sacrificando a manutenção (e 
as criações) das agências municipais de estatística.4  
Os serviços federais de estatística, e seus titulares, 
perderam qualidade, empobrecendo a capacidade 
decisória da JEC, o mesmo se dando aos serviços 
estaduais de estatística. As produções temáticas 
(nos ministérios e nas repartições) sofreram peri-
gosas delongas e mesmo inaceitáveis interrupções, 

4  Depois da Carta de 1946, o IBGE buscou manter sua presença 
nos municípios pelo engajamento no movimento municipalista. Sobre 
esse tema, ver: SENRA, Nelson. Os municípios na formação do IBGE. 
In: O IBGE na história do municipalismo e sua atuação nos municí-
pios. O pensamento de Teixeira de Freitas e de Rafael Xavier. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2008. P. 21-36.

3  FREITAS, M. A. Teixeira de. A estatística e a reforma social. Revista 
Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro: IBGE, v. 11, n. 44, p.527-552, 
out./dez. 1950. p 531-532. 
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nem tanto na coleta, mas nas etapas de apuração 
e de divulgação, levando o IBGE a assumi-las, para 
tanto tendo de formar quadros, e adquirir máquinas. 
As JER, com o desmonte de inúmeras diretorias 
estaduais, apequenaram as Assembléias Gerais 
anuais, diminuindo o alcance de suas decisões. Em 
suma, o incrível esquema de cooperação interadmi-
nistrativa, complexo, mas eficiente, caíra no vazio; 
era imperativo transformá-lo. 

A SEN ATUAL, NA CONCEPçãO DE 
ISAAC KERSTENETZK5  

O Estado Nacional que, dos planos simples, de 
mobilização psicológica, quase apenas fazendo 
indicações de mudanças, passaria, com os avanços 
nas técnicas de planejamento, aos planos muito 
mais científicos, mais objetivos e precisos, com 
propostas concretas de mudanças, numa clara 
atuação de governo. Para tanto, houve crescente 
demanda por estatísticas, demandas específicas 
por estatísticas econômicas. Mas, como atender 
à demanda assim crescente, diante do estado de 
exaustão acima descrito? Por demais, a tendência 
censitária e municipal do programa estatístico, bem 
assim, sua falta de prioridade intrínseca (vale dizer, 
tudo e todos tinham a mesma prioridade, já que 
feito por diferentes repartições), não abria espaço 
a se introduzir novidades. 

De fato, a prioridade era inexistente, melhor dizen-
do, era igual, e era certo que fosse assim, ou seja, 
em cada órgão produtor suas estatísticas eram, 
naturalmente, importantes e prioritárias. Tudo bem 
se os recursos fossem abundantes, mas, em não o 
sendo, ficava sempre difícil expandir o programa, 
e é o que ocorreu quando se tornou imperativo 

produzir as estatísticas econômicas, as estatísticas 
derivadas, e as pesquisas por amostragem. Nesse 
caso, só mesmo fazendo mudanças na atividade 
estatística, e por certo no IBGE, se atenderia à 
demanda, e é o que será feito nos anos 1960-
1970, depois de intensa crítica externa às bases 
do sistema; o princípio federativo será  abando-
nado, e o IBGE passará a produtor, relegando-se 
a coordenação a segundo plano, quase a simples 
figura de retórica Ao fim e ao cabo, o sistema 
estatístico será centralizado, e será nacional sem 
atenção à federação; os municípios e os estados 
saem do foco.

É indiscutível que o brilhante período inicial da 
vida do Instituto, caracterizado por iniciativas co-
rajosas e realizações fecundas, que marcavam 
a evolução constante da instituição e de seus 
trabalhos, foi sucedido por outro, em que os 
impulsos inovadores vieram perdendo o vigor, 
até chegar-se à situação difícil que o sistema ib-
geano passou a enfrentar a partir da época que 
se situa em redor de 1958. Com efeito, desde 
então se foi distanciando a produção do sis-
tema estatístico-geográfico das necessidades 
do mercado consumidor. Enquanto decrescia o 
ritmo do desenvolvimento dos diversos setores 
do sistema produtor de estatísticas e de estudos 
geográfico-cartográficos, avultava a taxa de in-
cremento das solicitações de um país em fase 
de intenso desenvolvimento.

Nesse mesmo período, talvez desde pouco 
antes, a organização federativa do Conselho 
Nacional de Estatística foi perdendo, gradu-
almente, a característica intergovernamental, 
que está na base da organização da entidade, 
a qual passou a ser, de fato, órgão integrado na 
administração federal, com o enquadramento 
do seu pessoal e de suas normas de trabalho 
no regime do serviço público federal. À antiga 
liberdade de estruturar seus órgãos e mobilizar 
seu pessoal, que seria “todo ele admitido por 
contrato, em regime industrial”, nos termos do 
Decreto nº 24.609, de 6 de julho de 1934, suce-

5  Para maiores detalhes, ver: SENRA, Nelson. Estatísticas Organiza-
das: c.1936-c1972. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. (Vol. 3 da coleção 
História das Estatísticas Brasileiras); e SENRA, Nelson. Estatísticas 
Formalizadas: c.1972-2002. Rio de Janeiro: IBGE, no prelo (Vol. 4 da 
coleção História das Estatísticas Brasileiras).
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deu o regime do funcionalismo público, inclusive 
quanto a carreiras, salários, enquadramento e 
readaptações. Na verdade, como assinala em 
recente relatório ilustre estatístico brasileiro, “o 
Instituto veio perdendo aquela condição jurídica 
inicial de autarquia ‘sui generis’ para finalmente 
ser entendido como órgão integrado na admi-
nistração pública federal, caracterizado como 
está, no momento, como autarquia mesma do 
Governo da União”.

Os últimos anos assinalaram, no Brasil, notável 
florescimento das atividades de planejamento 
econômico-social e de identificação e interpre-
tação da realidade nacional, bem como da or-
ganização de entidades destinadas a promover 
o desenvolvimento regional, tudo isso ligado ao 
processo de implantação ou fortalecimento de 
amplos setores da produção econômica. Nova 
mentalidade de planejamento passou a presi-
dir a ação do Governo Federal, repercutindo 
com intensidade cada vez maior nas órbitas 
de ação estadual e privada. Acentuou-se, des-
tarte, a demanda de informações estatística e 
geográfico-cartográficas, que passou a exigir do 
sistema estatístico o aperfeiçoamento dos levan-
tamentos de rotina e a realização de importante 
elenco de levantamentos novos. E a entidade 
não estava em condições, nessa época, de 
atender ás solicitações dos usuários, quer da 
área governamental, quer no setor privado.6 

Sim, depois de extensa massa crítica (1958, 1962, 
1964 e 1966)7, o IBGE sofreria mudanças em 13 de 
fevereiro de 1967, pelo Decreto-lei nº 161. Mudaria 
seu estatuto jurídico, tornando-o uma Fundação. A 
idéia fora recuperar sua autonomia, se não tendo 
um fundo financeiro específico, ao menos ganhando 
liberdade para gerir orçamento; e tendo um quadro 

6  IBGE. Dia do estatístico e do geógrafo. Revista Brasileira de Estatís-
tica, Rio de Janeiro: IBGE, v. 28, n. 110, p. 162-168, abr./jun. 1967. P. 
163-164. [Quem profere o discurso é Sebastião Aguiar Ayres, primeiro 
ibgeano a assumir a presidência]
7  Ver os capítulos 18, 19, 21 e 22, em: SENRA, Nelson. Estatísticas 
Organizadas: c.1936-c1972. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. (Vol. 3 da 
coleção História das Estatísticas Brasileiras).

de pessoal não mais com servidores públicos, e sim 
com pessoas geridas pelas leis trabalhistas. Mas a 
nova estrutura, em lugar de mudar a situação pre-
sente, dando-lhe unidade de decisão, a esgarçaria 
e a agravaria; o CNE e o CNG, em lugar de serem 
revistos, se tornaram institutos autônomos: IBE e 
IBG8. Dessa forma, as frustrações foram inevitáveis, 
e clamariam por ajustamentos; a mudança mudara 
pouco, não raro para pior, como no aumento da 
burocracia institucional.

Com Isaac Kerstenetzky na presidência da instituição 
(desde 1970), pela Lei nº 5.878, de 11 de maio de 
1973, a Fundação seria refundada. Ele bem conhe-
cia a instituição, dado que desde 1958 participara 
das avaliações do IBGE, formando a referida mas-
sa crítica de mudança. A estrutura seria moldada 
em diretorias, com realce à Diretoria Técnica, que 
abarcava (nos termos do passado), as três alas do 
IBGE: a estatística, a geográfica e a censitária. A 
centralização pretendida desde 1967, mas muito 
lentamente executada, ganhava impulso e agilidade. 
Num fecho de pensares anteriores, expostos (e ouvi-
dos) nas críticas ao sistema estatístico, o associara 
ao planejamento, numa oportuna vinculação.9  Sua 
visão, na grande essência, paira sobre o IBGE ainda 
hoje; mudanças havidas, na estrutura, no programa 
estatístico, nos processos trabalhos, e em outros 
pontos, não lhe tiram o mérito, nem mesmo lhe 
diminuem as realizações.

O 29 de maio de 1973, aos 37 anos do IBGE10, 18 
dias após a Lei nº 5.878 (11 de maio), deu a Isaac 
Kerstenetzky um excelente momento para explicar 
a revisão da Fundação. Assim, com extrema pro-
priedade, salientou que a reforma havida em 1967 

8  Depois, no início da gestão Isaac Kerstenetzky, será criado o IBI, 
voltado à informática.
9  Com o desmoronamento do planejamento nacional, nos anos 1980, 
ele revisitou sua concepção original, associando-a, então, aos plane-
jamentos regional e local, dessa forma, conseguindo sustentá-la.
10  No discurso do presidente, há referência aos 35 anos do IBGE, o 
que era estar contando o 1938 como a data de início, quando de fato a 
sigla foi usada. Mas essa mudança não se firmaria como tradição.
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“fora de natureza predominantemente institucional, 
pois que continuaram mantidas as linhas essenciais 
da organização original, de mais de trinta anos”, 
já que seguiu existindo “a compartimentação das 
atividades técnicas e administrativas, apenas com 
nomes diferentes”, e se referia ao IBE vis-a-vis CNE e 
ao IBG vis-a-vis CNG. Dessa forma, aquela reforma, 
por incompleta, até mesmo imprópria, não alcançara 
o objetivo de adequar a instituição às “peculiarida-
des e exigências dos novos tempos”, expressas na 
“crescente demanda de informações estatísticas e 
geográfico-cartográficas”. 

A orientação básica da nova estrutura reside na 
modernização orgânica da Instituição, numa se-
paração suficientemente nítida entre as atividades 
técnicas e as administrativas, e, sobretudo, no 
funcionamento, em perfeita integração, de todos 
os órgãos, tanto técnicos como administrativos, 
com apoio em métodos de informática.11

Além disso, a nova estrutura vem adaptar de ma-
neira mais apropriada e, sobretudo mais racional, 
o IBGE ao sistema de funcionamento do Ministé-
rio do Planejamento e Coordenação Geral, que 
integra e do qual se vem constituindo instrumento 
da mais alta importância como órgão de apoio 
básico, no campo das informações socioeconô-
micas indispensáveis à formulação de qualquer 
planos e projetos na área governamental.12 

A real dimensão da instituição, para além de apenas 
produtora de informações estatísticas (e também 
geográficas e cartográficas), ganhava terreno fértil. E 
daria frutos com os estudos e análises, seja na forma 
das sínteses (analíticas em essência, sempre), seja 
nas interpretações e compreensões das complexas 
realidades nacionais, chegando às sugestões de po-
líticas públicas (em limite sempre difícil). Os tempos 
seriam outros, com imensa projeção institucional, 
aos olhos dos governos e da sociedade.

13  KERSTENETZKY, Isaac. A palavra do presidente. Discurso proferido 
em 29 maio 1973, no Clube da Aeronáutica. Boletim de Serviço (edi-
ção especial). Rio de Janeiro: IBGE, ano XXI, 26 jun 1973. P. 2.

Tudo isso, claro, exigindo profunda renovação do 
seu quadro de pessoal, para tanto sendo criada a 
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de Pes-
soal: “um esforço permanente de aperfeiçoamento 
profissional, em todos os níveis, deve constituir con-
dição básica de progresso individual e conseqüente 
elevação nos degraus hierárquicos”.13  Isso, só em 
parte foi feito; e a renovação se deu por contrata-
ção (sem concurso, mas por seleção criteriosa) de 
profissionais em diferentes formações: Economis-
tas (em maior número), Sociólogos, Estatísticos 
(especialmente os especialistas em amostragem), 
Antropólogos, Demógrafos, entre outros. As remu-
nerações se nivelaram ao mercado.

Promovidas as mudanças, a idéia de SEN perdeu 
clareza. Até que, pela Lei nº 6.183, de 11 de dezem-
bro de 1974 se o esclareceu: “integram o Sistema 
Estatístico Nacional todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e indireta, de âmbito 
federal, estadual ou municipal, e entidades de na-
tureza privada, que exerçam atividades estatísticas 
com o objetivo referido no artigo 1º e para isso 
recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos” 
(art. 2º); “no concernente ao Sistema Estatístico 
Nacional, a atuação da Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE  se exercerá 
mediante a produção direta de informações e a 
coordenação, a orientação e o desenvolvimento, 
em todo o território nacional, das atividades técni-
cas por ele compreendidas” (art. 4º); “os Órgãos e 
entidades que, nos termos do artigo 2º, integram o 
Sistema Estatístico Nacional, receberão orientação 
normativa do IBGE, sem prejuízo da substituição 
administrativa a que estejam sujeitos” (art. 5º). Por 
fim, diz o art. 6º:

Art. 6º Ao IBGE compete zelar pelo bom fun-
cionamento do Sistema Estatístico Nacional, 
cabendo-lhe para isso:

11  KERSTENETZKY, Isaac. A palavra do presidente. Discurso proferido 
em 29 maio 1973, no Clube da Aeronáutica. Boletim de Serviço (edi-
ção especial). Rio de Janeiro: IBGE, ano XXI, 26 jun 1973. P. 1.
12  Idem. P 2.
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I Promover reuniões nacionais, com a participação 
de representantes dos Ministérios, dos Governos 
Estaduais, de entidades da administração pública 
indireta, de entidades privadas, produtores ou 
usuários de informações estatísticas, com vistas à 
discussão de programas de trabalhos e assuntos 
técnicos;

II Apreciar o programa anual das atividades 
específicas de cada um dos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema, de acordo com instru-
ções a serem expedidas na forma do item VII 
deste artigo;

III Prestar assistência aos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Estatístico Nacional, a 
fim de que as atividades estatísticas exercidas 
com o objetivo referido no artigo 1º se revistam 
dos indispensáveis requisitos técnicos e possam 
servir, de forma adequada, às finalidades a que se 
destinam, garantindo a mais eficiente utilização 
dos recursos humanos e materiais do referido 
Sistema;

IV Acompanhar a elaboração da proposta or-
çamentária da União, em relação aos projetos 
dos diversos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Estatístico Nacional;

V Orientar os órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Estatístico Nacional na atualização 
profissional dos seus técnicos, de acordo com 
as necessidades do Sistema e em consonância 
com os interesses próprios de cada órgão ou 
entidade;

VI Fazer-se representar junto às entidades pú-
blicas e privadas a que tiver sido delegada a 
produção de informações, na forma prevista 
no artigo 8º, da Lei nº 5.878, de 11 de maio 
de 1973;

VII Expedir instruções e normas operacionais.

Dessa forma, o IBGE assumia uma integral e abso-
luta centralidade, subordinando fortemente os mem-
bros do SEN. Sua voz era lei. A própria atividade de 
coordenação, a exigir diálogo, criando parcerias de 

cooperação, seria conduzida com autoritarismo. Na 
verdade, de tanto se fazer produtor, pouco praticou 
a coordenação, mas a invocou nos discursos sem-
pre que precisou. Essa situação jamais agradou, e 
tão logo tornou-se possível os órgãos estaduais e 
municipais de estatística se rebelaram. 

O IMPERATIVO DA COORDENAçãO

A ocasião propícia decorreria da revolução da mi-
croeletrônica e da Carta de 1988, que deram ampla 
autonomia às Unidades da Federação, bem assim, 
aos órgãos estaduais de estatística. De pronto, 
pensaram que poderiam relegar a segundo plano o 
IBGE, até que, aos trancos e barrancos, tropeçando 
e levantando, perceberam a necessidade de um 
centro como referência à ambicionada descentrali-
zação. Então, buscaram dialogar. 

Enfim, marca o tempo presente uma intensa globali-
zação, jamais vista antes; tudo e todos se ligam em 
tempo mais e mais real; nesse contexto uma profu-
são de informações são demandadas. Sobreleva a 
mudança tecnológica da microinformática, liberando 
a tudo e a todos dos grandes e bastante restritivos 
esquemas de computação (processamento e comu-
nicação). Fez-se e vive-se uma revolução.

Os processos de elaboração e divulgação de 
informação ganharam aceleradas agilidades e 
ampliadas possibilidades. As várias ofertas cres-
ceram e se diversificaram, e se disseminaram com 
destaque especial ao recurso da digitalização, 
que potencializa a combinação e a comparação 
de informações. Pela maior qualidade e quan-
tidade de informações, ganharam os usuários, 
que, eles próprios, também dispondo dessas 
avançadas tecnologias, puderem melhor utilizar 
as informações, derivando-lhes conhecimentos; 
em suma, mais e melhores estudos e análises das 
realidades complexas (quase sempre gerando 
políticas públicas) puderam emergir, em benefício 
da sociedade.
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A seu turno, os próprios produtores de estatísti-
cas ganharam com essa revolução tecnológica. 
Mesmo o IBGE, embora convivesse normalmen-
te com um grande esquema de computação, 
beneficiou-se da microinformática; e pôde reduzir 
(e até mesmo simplificar) o tempo técnico dos 
processos de pesquisa. Tudo isso, sem olvidar 
a incrível expansão da disseminação. Os outros 
órgãos, então, nas esferas estadual e municipal, 
ganharam muitíssimo; antes à margem daqueles 
grandes esquemas de computação, o que lhes 
limitava a capacidade de promover pesquisas, ga-
nharam autonomia para realizá-las, e se sentiram 
na condição de liberdade em face do IBGE.

Além dessa criação de registros estatísticos, am-
pliou-se também a derivação potencial de estatísti-
cas a partir dos registros administrativos, essa rica 
fonte de registros individuais, graças a terem sido 
eles também beneficiários da microinformática. Con-
tudo, isso só atingiria um bom patamar na medida 
em que as esferas federais e estaduais temáticas 
se articulassem, por exemplo, os órgãos federais 
e os estaduais de educação, ou de saúde, ou de 
segurança, etc. Para tanto, seria essencial uma 
diuturna ação coordenadora, não apenas temática 
a temática, mas também em caráter sistêmico, para 
efeito de ampliar a combinação e a comparação de 
estatísticas.

Em síntese, os registros estatísticos puderam ser 
mais expeditos, e os registros administrativos pu-
deram ser mais utilizados. Mas nada disso se deu 
por uma maior articulação dos produtores públicos 
e oficiais. De um lado, o IBGE seguiu voltado à 
dimensão nacional (por certo chave ao país, em si, 
e muito em especial por suas relações internacio-
nais), e os órgãos estaduais e municipais seguiram 
centrados na geração de políticas públicas, antes 
que na produção de estatísticas. Por demais, o 
IBGE tornou-se mais e mais autônomo em termos 
técnico-científicos, sabendo isolar as eventuais 
injunções sócio-políticas. Já os órgãos estaduais e 

municipais ainda não têm garantias suficientes de 
independência técnico-científica, sofrendo dema-
siadas injunções sócio-políticas.

Além disso, os recursos públicos seguem bas-
tante reduzidos; os Estados Nacionais se querem 
menores, e mais eficientes. Ainda que o fazer das 
estatísticas seja fundamental, e que seja uma 
atividade típica do Estado, não há de se imaginar 
que terão abundância de recursos, ao contrário, 
terão orçamentos cada vez menores. Isso torna 
ainda mais alarmante o freqüente desperdício 
de recursos públicos, com dois ou mais órgãos 
fazendo as mesmas estatísticas (sem olvidar 
que isso sempre confunde o público em geral). 
Há de se adaptar, promovendo uma cooperação 
harmoniosa, coordenada, que permita aumentar 
a produção das estatísticas, sem desperdício 
dos recursos escassos. A médio e longo prazos 
todos ganham, ainda que a curto prazo um ou 
outro tenha perdas.

Face a [...] combinação de recursos públicos 
minguantes e competição crescente pela produ-
ção e distribuição de dados, não seria razoável 
simplesmente fechar ou privatizar os órgãos 
estatísticos públicos? Há boas razões para que 
isto não deva ser feito. Países precisam de infor-
mações de longo prazo, abrangentes, estáveis 
e comparáveis internacionalmente que são bens 
públicos e não se pode esperar que sejam produ-
zidos através de organizações privadas. Somente 
instituições públicas podem receber e proteger 
o direito de acesso a dados confidenciais. Tipos 
adicionais de informação, porém, ou informação 
sob medida para usuários específicos, podem 
ser fornecidos através de outras instituições, 
além dos órgãos oficiais de estatística, e cada 
país deveria decidir que dados adicionais de-
veriam ser produzidos por seus órgãos oficiais 
de estatística, e o que deveria ser feito através 
de outros setores da sociedade. À medida que 
aumenta a descentralização, aumenta também 
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a necessidade de coordenação, e muitos órgãos 
de estatística enfrentam a necessidade de mudar 
do papel de produtor de dados para um crescen-
te papel de coordenação.14 

Os órgãos estaduais e municipais de estatísticas, 
sob diferentes denominações – Institutos, Departa-
mento, Diretoria, Serviço, etc. – são, antes de tudo, 
formuladores e avaliadores de políticas públicas, e 
só em segundo plano são produtores de estatísticas, 
o que os faz distintos do órgão central, fortemente 
produtor. Em sua função principal, devem ser vistos 
pelo órgãos central como usuários especiais, sendo 
ouvidos quando da implantação e da atualização 
das pesquisas integrantes do Programa Estatístico 
Nacional (PEN).15  Afinal, as política públicas esta-
duais (e municipais) são muitíssimo importantes, 
e precisam ser subsidiadas por estatísticas de 
qualidade. 

Contudo, numa atitude cooperativa, bem pode-
riam ser conduzidos a participar da produção das 
estatísticas, em dois sentidos. Primeiro, algo como 
produtores parceiros, participando da ampliação 
das pesquisas nacionais, como vem sendo o caso 
do cálculo do PIB-Municipal, como pode vir a ser o 
caso da Estimativa de População, e vários outros; 
assim, pesquisas nacionais, já em curso, seriam 
abertas às Unidades da Federação, com a estreita 
participação dos órgãos estaduais e municipais. Se-
gundo, algo como produtores associados, atuando 
na geração de estatísticas derivadas dos registros 
administrativos, em que seriam os elos locais dos 
órgãos federais temáticos, por exemplo, fariam a 
ponte entre o Ministério da Justiça e as Secretarias 

Estaduais de Segurança Pública, em prol da ge-
ração das estatísticas de segurança, etc.; o órgão 
central teria a função de facilitar essas relações, 
tendo em vista aumentar a combinação e compa-
ração das estatísticas.

[...] os órgãos de estatística têm que ser mais 
criativos no estabelecimento de alianças e vín-
culos de cooperação com outras instituições 
produtoras de dados dentro dos países e com 
organizações internacionais. Parcerias com ou-
tras organizações governamentais, acadêmicas 
e internacionais permitem compartilhamento de 
recursos, aumento da legitimidade e acesso ao 
conhecimento e à competência que os órgãos de 
estatística necessitam. Esses vínculos coopera-
tivos trazem uma série de assuntos e problemas 
que órgãos de estatística inteiramente centrali-
zados não tem que enfrentar. Como conservar e 
manter as regras de confidencialidade quando 
os dados são coletados através de organiza-
ções diferentes? Como ter certeza que os dados 
estão sendo coletados e processados de modo 
consistente? Como assegurar a tempestividade 
da disseminação? Quem será responsável por 
manter as séries de dados a longo prazo? Quais 
serão as regras para acesso e análise dos dados? 
Como compartilhar custos?16  

O órgão central poderia certificar a qualidade 
dessas estatísticas produzidas em colaboração 
consigo e com os órgãos federais temáticos. Os 
órgãos estaduais e municipais, ao agirem como 
produtores, receberiam “selos de qualidade”, em 
vários níveis, conforme fossem mais competentes, 
e mais participativos. Esses selos dependeriam da 
continuidade das estruturas, não tendo solução de 
continuidade quando das mudanças de dirigentes. 
Se um dirigente, ao chegar, quisesse desmontar o 
que estivesse funcionando, estaria pondo a perder 

16  SCHWARTZMAN, Simon. O futuro das estatísticas internacionais. 
Uma visão do Sul. Conferência Conjunta da International Association 
of Survey Statistiques e da International Association of Official Statis-
tics. México, 1-4 de setembro de 1998. 3p.

  
14  SCHWARTZMAN, Simon. O futuro das estatísticas internacionais. 
Uma visão do Sul. Conferência Conjunta da International Association 
of Survey Statistiques e da International Association of Official Statis-
tics. México, 1-4 de setembro de 1998. 3p.
15   Nele, os temas a serem mensurados serão relacionados, num 
encontro voluntário de vontades e condições de realizações; deverá 
explicitar a periodicidade, a cobertura espacial, a competência produ-
tiva, a fonte de informações individuais (se registro estatístico ou se 
administrativo), eos recursos financeiros necessários.
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as relações no Sistema Estatístico Nacional (SEN), 
e perderia vínculos. 

Os certificados de qualidade poderiam ser três 
(ou mais): inicial (selo três), parcial (selo dois), 
plena (selo um), a cada nível sendo associado em 
crescendo deveres e direitos, bem como, modos e 
tempos de realização (mediante contratos oficiais). 
Esses certificados teriam validade, digamos, de 
dois anos, quando seriam revistas suas conces-
sões, podendo haver perda de nível, e, conse-
qüentemente, de direitos; as avaliações periódicas 
devem ser amplamente transparentes.17  Todos os 
portadores dos certificados, nos três selos (um, 
dois ou três), serão vistos como órgãos do SEN 
(por terem aderido aos sistema estatístico); entre-
tanto, apenas os que tivessem o selo um (qualidade 
plena) poderiam integrar um Conselho Superior de 
Estatística (CSE).18

Quem daria esses selos seria o IBGE, como órgão 
central,19  mas sob regras vindas do CSE. A nosso 
juízo, haver um tal conselho seria vital, tendo clareza 
do quão é difícil trabalhar em colegiados, e fazê-los 
funcionar. Mas, por ele, ao que nos parece, seria 
mais fácil promover uma competente coordenação; 
isso exigiria bastante argumentação, conformada 
numa minuciosa legislação, sendo claro que, em-
bora necessária, ela não seria suficiente. Ao fim e 
ao cabo, não basta querer, em ato de boa-vontade, 
é vital saber e poder executar o cotidiano da coor-
denação, com seus instrumentos específicos (clas-
sificações, cadastros, glossários, etc.), com a clara 
visão de suas duas vertentes, a organizacional (ou 
social) e a  informacional (ou cognitiva). 

UMA VISãO GERAL DA   
LEGISLAçãO ESTATíSTICA

Para dar conta dessas idéias, uma legislação atuali-
zada é essencial. Sim, uma Lei da Atividade Estatísti-
ca (LAE) é um documento sobremodo importante, e 
todos os países a têm, e sempre a atualizam. Como 
convém, ela deve ser fruto da cultura (da tradição), 
que por certo é mutável. Mas, é preciso evitar, a todo 
custo, as mudanças voláteis e, sobretudo, as mu-
danças volúveis, ou seja, não é de se estar a mudá-la 
a todo instante, ao sabor de desejos pontuais, de 
interesses localizados, muito menos de modismos. 
Embora se a queira atualizada, é de se esperar uma 
certa estabilidade ao longo do tempo.

A LAE deve dizer dos atores (agentes da atividade 
estatística, executivos e consultivos), nomeando-os 
(nas esferas nacional, federais, estaduais e munici-

19  O IBGE seria o órgão central do SEN, com a função de produção 
direta de parte do PEN, e de orientação executiva da produção das 
demais partes do PEN. Ele seria presidido por pessoa de notório saber, 
escolhido pelo Presidente da República, ouvido o CSE, e submetido 
à apreciação do Senado Federal, quando mostraria domínio das ditas 
“boas práticas” que regem as instituições estatísticas. Aprovado pelo 
Senado Federal, estaria nomeado, com mandato de quatro anos não 
coincidente com o mandato eleitoral do Presidente da República e nem 
com o mandato do presidente do CSE, podendo ser reconduzida à 
presidência, de novo indo ao Senado Federal.

17  David Wu Tai, diretor do Centro de Documentação e Disseminação 
de Informações, do IBGE, tem boas reflexões sobre certificação das 
instituições estatísticas.
18  O CSE seria o órgão máximo do SEN, com a função precípua da 
coordenação, para tanto, sendo um órgão da Presidência da Repúbli-
ca. Seria presidido por cientista de notório saber, escolhido pelo Pre-
sidente da República, ouvidas as principais associações científicas, e 
submetido à apreciação do Senado Federal, quando deveria mostrar 
domínio das ditas “boas práticas” que regem as instituições estatísti-
cas. Aprovado pelo Senado Federal, estaria nomeado, com mandato 
de quatro anos não coincidente com o mandato eleitoral do Presidente 
da República; poderia ser reconduzida à presidência, de novo indo ao 
Senado Federal. O CSE seria secretariado pelo Presidente do IBGE. 
Além de seu Presidente e de seu Secretário (o Presidente do IBGE), te-
ria a seguinte representação: 1) dois diretores do IBGE, à livre escolha 
do seu Presidente; 2) os dirigentes máximos de três órgãos federais 
de estatística escolhidos entre aqueles com certificação de qualidade 
plena (selo um); 3) os dirigentes máximos de três órgãos estaduais (e/
ou municipais) de estatística escolhidos entre aqueles que aderiram 
ao SEN e que tenham recebido certificação de qualidade plena (selo 
um). Até que a certificação de qualidade começasse a vigorar, as es-
colhas seriam feitas entre os órgãos melhor estruturados. Poderia ter 
presença garantida, o Presidente da Associação Nacional de Institui-
ções de Planejamento, Pesquisa e Estatística (ANIPES). O CSE, em 
90 dias, a partir do vigor da lei, definiria seu Regimento Interno, onde, 
entre vários outros pontos, deveria constar: 1) os critérios de seleção 
e de exoneração de seus integrantes, de sua regularidade de funcio-
namento, e de sua operação rotineira; 2) os critérios de avaliação dos 
resultados, e de atualização sistemática e periódica do PEN, segundo 
a demanda dos usuários oficiais; 3) os critérios de concessão dos 
certificados de qualidade aos órgãos oficiais na esfera estadual ou 
municipal, sempre que solicitado (aderindo ao sistema nacional); 4) 
os critérios de concessão dos certificados de qualidade aos órgãos 
oficiais na esfera federal, independente de solicitação.
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pais) e definindo-lhes as principais características in-
trínsecas (estrutura, organização, concepção, etc.), 
bem assim, e isso é vital, deve reger suas relações 
(centralizadas, descentralizadas; concentradas, 
desconcentradas; ou um misto disso), ditando-lhe 
as obrigações (deveres), as responsabilidades, e, 
por certo, também, dando-lhes realce aos direitos. 
Por essa natureza, não teria um formato tradicional 
das legislações. Teria um formato jurídico simples, 
em poucos artigos; os detalhes técnicos, exaurindo 
os aspectos abaixo vistos, estariam postos num tex-
to anexo à lei, algo como “Bases Gerais do Sistema 
Estatístico” ou “Bases Gerais da Atividade Estatísti-
ca”. Todos esses pontos, e os demais, precisam ser 
debatidos amplamente; mais abertos os debates, 
melhor a aceitação dos resultados.20 

Além de indicar as instituições constitutivas do 
SEN, deve falar: 1) da obrigação e da garantia 
do sigilo;21   2) sobre os dirigentes dos órgãos: 
regras de escolhas, mandatos (se deve haver), 
condições de destituições, etc.; 3) sobre o quadro 
de pessoal: planos de carreira, modos de entrada 
e de ascensão, remunerações, formações conti-

nuadas, etc.; 4) sobre os recursos orçamentários 
e financeiros: fontes, definições de montantes, 
disponibilidades, etc.; 5) sobre o programa de 
trabalho anual: pactuação, atualização, detecção 
da demanda, parceria e cooperação, etc.; 6) 
sobre os registros estatísticos: formas de coleta, 
apuração, agregações, disponibilidades (bases 
de dados), etc.; 7) sobre os registros adminis-
trativos: formas de uso (coleta), liberações para 
fins estatísticos, pactuação federal + estadual, 
etc.; 8) sobre disseminação (padrão, personali-
zada, auto-atendimento; dados e  microdados) 
e divulgação (imprensa, público em geral), etc.; 
9) sobre o anuário estatístico: conteúdo, cria-
ção, editoração, divulgação, responsabilidade, 
vulgarização, etc.; 10) sobre as relações interna-
cionais, presença em organismos internacionais, 
partilhamento de decisões e de textos, etc.; 11) 
sobre autonomia, independência, continuidade, 
sistematização, etc.; 12) sobre coordenação, 
inclusive os instrumentos de coordenação, etc.; 
entre outros assuntos.

CONCLUSãO

Neste texto, dois modelos históricos de SEN foram 
vistos, com suas diferentes legislações: o primeiro 
modelo foi colegiado, essencialmente coordenador, 
com produção descentralizada; o segundo modelo, 
ainda o atual, não é nada colegiado, tendo produção 
centralizada, e sendo muito pouco coordenador. 
Cada qual foi fruto do tempo, e cumpriu sua missão 
a contento, a ponto do IBGE ser hoje uma instituição 
respeitada, com elevada credibilidade; sua indepen-
dência técnico-científica é evidente.

20  Nos termos do art. 22, alínea XVIII, da Constituição da República, 
compete privativamente à União legislar sobre “sistema estatístico, 
sistema cartográfico e de geologia nacionais”, o nacional, salvo me-
lhor juízo, tem caráter federal. Isso, ao que nos parece, fica ainda mais 
claro no art. 21, alínea XV, da Constituição da República, que diz caber 
à União apenas “organizar e manter os serviços oficiais de estatística, 
geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional”. Não obstante, 
tendo em conta ser a República Federativa do Brasil “formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal” (art. 
1º), o âmbito desses sistemas teria que ser para e pela federação. 
Como atender às Unidades da Federação? A nosso juízo, por adesão 
dos órgãos oficiais estaduais e municipais de estatística, assumindo 
deveres e obtendo direitos. Essas adesões explícitas e voluntárias se-
riam altamente valorizadas e estimuladas. 
21  A prestação de informações para fins estatísticos seria obrigatória, a 
ninguém sendo dada o direito de se esquivar, nem de se atrasar, nem 
de falsear a verdade. Em contraparte à obrigação, as entidades esta-
tísticas, a seu turno, se obrigariam a garantir o sigilo das informações 
individuais, jamais as liberando como provas contra os informantes. 
As informações solicitadas quando de natureza pública, como as dos 
serviços públicos, não seriam sujeitas ao sigilo; as informações solici-
tadas quando já tornadas públicas, não teriam sigilo garantido pelas 
entidades públicas, por inócuo; as informações solicitadas para fins 
explícitos de geração cadastral não seriam objeto de garantida de si-
gilo. Os órgãos públicos, ao concederem licenças, créditos oficiais, e 
afins, deveriam exigir certidão negativa de atendimento às atividades 

estatísticas (que serão de emissão imediata). Os órgãos do SEN com 
certificado de qualidade plena (selo um) seriam co-responsáveis pela 
garantia do sigilo, tendo, portanto, livre acesso às informações indivi-
duais. As informações garantidas pelo sigilo, em casos excepcionais, 
poderiam ser abertas ao olhar de estudiosos em salas reservadas, 
mas sem portabilidade das informações. Em caso de violação do sigi-
lo, haveria severa punição dos envolvidos; o CSE teria um Comitê de 
Ética para julgar quebras do sigilo, e impor as penalidades previstas 
em lei. Por sua importância e complexidade, a obrigação e o sigilo 
seriam objeto de lei específica.
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Contudo, os órgãos estaduais (e municipais) de 
estatística, que no primeiro modelo tinham voz e vez, 
no segundo perderam posição. Por essas e outras 
razões, eles são por demais sujeitos a influência 
sócio-política, tendo pouca (ás vezes nenhuma) 
independência tecnico-científica. Isso os fragiliza, 
e dificulta suas inserções no SEN. Por demais, em 
seus cotidianos são mais analistas de políticas pú-
blicas do que produtores de estatísticas, embora o 
pudessem ser, desde que bem coordenados.

A coordenação é imperativa, sendo vital hoje em 
dia. Terá que ser um encontro de vontades, com as 
partes cedendo direitos e assumindo obrigações. 
Nem tudo serão flores, havendo bastante espinhos. 
Como seja, no médio e longo prazos todos sairiam 
ganhando, ainda que a curto prazo houvessem 
perdas aqui e ali; mas um bom processo poderia 
e deveria reduzir ao máximo essas perdas, e, por 
demais, torná-las mais eqüitativas. Para tanto uma 
legislação estatística renovada seria básico.   

Não se pode, entretanto, ficar a achar que basta 
uma legislação atualizada, com o objetivo claro de 

associar produtores e de fazer maior a oferta de 
estatísticas, seria a solução para todos os atuais 
problemas. Não, embora ela seja necessária, ela 
não é suficiente para tornar fluente o SEN. Mais que 
ela, será preciso praticar-se um cotidiano cuidadoso, 
com franca disposição ao diálogo, com mudanças 
de atitudes, sempre em busca de solução aos im-
passes que serão inevitáveis, e serão muitos.

Um novo SEN, para e pela federação, pode e deve 
ser pensado, e praticado. Nele, o IBGE seguirá 
tendo a maior importância, seja como produtor, seja 
como executor da coordenação. Contudo, melhor 
seria se o CSE, como vimos antes, existisse, e fosse 
um locus de debates e de gerações de padrões 
comuns aos diversos atores do SEN. Por ele, nele, 
antes que perder posição de destaque, o IBGE 
seria, ao contrário, fortalecido; e haveria ganhos 
gerais, por uma maior parceria, maior cooperação. 
Ganharia o Brasil!

Rio de Janeiro, agosto / setembro de 2008
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O modelo de insumo-
produto regional
Adelar Fochezatto* 

As estruturas produtivas regionais são bastante 
distintas, e, por isso, os efeitos de mudanças 
nas políticas econômicas ou de outros tipos de 
choques exógenos sobre as mesmas tendem a 
ser diferentes. Por esse motivo, é importante a 
construção de modelos de análise regional com 
desagregação setorial, pois, assim, se torna pos-
sível identificar como as mudanças econômicas 
se transmitem setorial e regionalmente. Esses 
modelos justificam-se, portanto, tanto no âmbito 
nacional, para orientar a formulação de políticas, 
visando à redução das disparidades regionais, 
quanto no âmbito regional. Isso só é factível a par-
tir da construção de matrizes de insumo-produto 
regionais . O propósito desta nota é mostrar de 
forma sucinta o modelo de insumo-produto regio-
nal e suas principais aplicações. 

O MODELO BáSICO DE   
UMA REGIãO

A matriz de insumo-produto é uma represen-
tação estática da estrutura econômica de uma 
economia regional em um determinado período 
de tempo. Ela mostra as relações inter-setoriais, 
a demanda final, em suas diferentes categorias, 
o valor adicionado das atividades produtivas 
e os impostos indiretos, capturando, assim, a 
interdependência entre os diferentes mercados 
econômicos. As transações são organizadas de 
maneira consistente, de modo a igualar receitas 
e despesas para cada agente econômico que faz 
parte do sistema.

A construção das matrizes de insumo-produto 
baseia-se no princípio contábil de dupla entrada 
e, portanto, em seu formato matricial, cada célula 
representa duas transações, ou seja, a receita na 
linha e a despesa na coluna, sendo que o total 
das receitas, armazenadas ao longo das linhas, 
se iguala ao total das despesas ao longo das 
respectivas colunas. Dessa forma, os fluxos eco-
nômicos podem ser vistos como transferências de 
um agente (empresas, famílias, governo e resto do 
mundo) para outro e, portanto, tendo, obrigatoria-
mente, de se igualarem receita e despesa. 

Devido ao uso de diferentes fontes de dados na 
sua construção, o resultado normalmente é uma 
matriz não balanceada, ou seja, o total das linhas 
é diferente do total das respectivas colunas, e, por 
isso, é comum o uso de métodos matemáticos 
para promover tal balanceamento. Os métodos 
de balanceamento de uma matriz podem ser de 
dois tipos: os que usam algoritmos escalares e os 
de otimização. Os primeiros são mais fáceis de 
serem operacionalizados, sendo o método RAS 
o mais comum deles.

 As principais diferenças na matriz de insumo-
produto regional em relação à nacional estão no 
tratamento do governo e do setor externo. No que 
concerne ao governo, o mesmo é desagregado 
em governos federal e estadual, incorporando as 
receitas e as despesas de cada um na região. O 
setor externo também é desagregado em resto do 
país e resto do mundo, e, dessa forma, as expor-
tações e as importações terão, respectivamente, 
dois destinos e duas origens possíveis. 

Para facilitar a compreensão, considera-se uma 
economia composta por: três setores produtivos 
— agricultura, indústria e serviços —,  dois fatores 
primários  —  trabalho e capital — e todos os com-
ponentes da demanda final. Para uma economia 
com essas características, o marco analítico bási-
co do sistema de Leontief pode ser representado 
pelos fluxos que aparecem no Quadro 1. * Presidente da FEE
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Para produzir seu produto, cada um dos setores re-
quer insumos intermediários (fornecidos pelo próprio 
setor e pelos demais) e o uso de fatores primários, 
capital e trabalho. O produto produzido em cada 
setor, por sua vez, tem como destinos a demanda 
intermediária, do próprio setor e dos demais, e a 
demanda final, composta por consumo das famílias 
(C), consumo do governo estadual (GE), consumo 
do governo federal (GF), investimento (I), exporta-
ções líquidas para o resto do país (ERB) e para o 
resto do mundo (ERM).

A equação (1) mostra que a demanda total do 
produto do setor i é igual à soma da demanda in-
termediária e da demanda final. 

A equação (2) mostra que a produção bruta do setor 
j é igual ao consumo intermediário mais os fatores 
primários (valor adicionado). 

Finalmente, a equação (3) mostra que, para cada 
setor da economia, se cumpre que a produção bruta 
é igual à sua demanda total.

SETORES Indústria Serviços
Demanda final Demanda 

totalC GE GF I ERB ERM
Agricultura X11 X12 X13 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 X1

Indústria X21 X22 X23 Y21 Y22 Y23 Y24 Y24 Y26 X2

Serviços X31 X32 X33 Y31 Y32 Y33 Y34 Y34 Y36 X3

Valor 
adicionado

Trabalho V11 V12 V13

Capital V21 V22 V23

Produção bruta X1 X2 X3

Quadro 1: Exemplo de uma matriz de insumo-produto de três setores

Em termos agregados, a soma do valor adicionado 
dos setores fornece a renda agregada da economia 
e a soma da demanda final dos setores resulta no 

dispêndio agregado. Aplicando essa identidade 
para o conjunto dos setores, obtém-se:

Demanda total = Demanda intermediária + Demanda final  

X1 = X11 + X12 + X13 + Y11 + Y12 + Y13 + Y14 + Y15+ Y16 
X2 = X21 + X22 + X23 + Y21 + Y22 + Y23 + Y24 + Y25 + Y26 

X3 = X31 + X32 + X33 + Y31 + Y32 + Y33 + Y34 + Y35 + Y36 

 
 

Xi = Σ3
j=1 Xij + Σ6

s=1 Yis (1) 

Oferta total = Consumo intermediário + Fatores primários (valor adicionado) 
 

X1 = X11 + X21 + X31 + V11 + V21 
X2 = X12 + X22 + X32 + V12 + V22  
X3 = X13 + X23 + X33 + V13 + V23 

 

Xj = Σ3
i=1 Xij + Σ2

r=1 Vrj (2) 

Demanda total = Oferta total 
 

Σ3
j=1 Xij + Σ6

s=1 Yis = Σ3
i=1 Xij + Σ2

r=1 Vrj (3) 
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No modelo de insumo-produto, supõe-se que os coefi-
cientes de produção são fixos, ou seja, os requerimen-
tos de insumos intermediários têm uma participação 
fixa em relação à produção bruta dos setores.                           

Renda agregada = Dispêndio agregado  

Σ3
j=1 (Σ3

i=1 Xij + Σ2
r=1 Vrj) = Σ3

i=1 (Σ3
j=1 Xij + Σ6

s=1 Yis)  

Σ3
j=1 (Σ2

r=1 Vrj ) = Σ3
i=1 (Σ6

s=1 Yis)  

 

(5)

Os coeficientes técnicos (aij) representam a quanti-
dade do produto do setor i requerida para produzir 
uma unidade de produto do setor j. Assim:

aij = Xij / Xj     (6) 

Xij = aij Xj  (7) 
 

Os requerimentos de fatores primários também têm 
uma relação fixa com respeito à produção total do 
setor j. Os coeficientes técnicos (brj) representam a 

quantidade do fator primário r requerida para produ-
zir uma unidade de produto do setor j. Assim:

brj = Vrj / Xj   (8) 

Vrj = brj Xj  (9) 
 

Substituindo as equações (7) e (9) na equação 
(2), obtém-se a equação (10), que, dividida por Xj, 
resulta na equação (11).

 Xj = Σ3
i=1 aij Xj + Σ2

r=1 brj Xj (10) 

Σ3
i=1 aij + Σ2

r=1 brj = 1 (11) 
 

No modelo aberto de Leontief, as categorias de 
demanda final são consideradas exógenas. O 
propósito do modelo aberto é determinar o nível de 
produção setorial que corresponde a um nível parti-

cular de demanda final. Substituindo a equação (7) 
na equação (1), e fazendo    6s=1 Yis = Yi, obtém-se 
o sistema de n equações e n incógnitas (12).

X1 - a11X1 - a12X2 - a13X3 = Y1 
X2 - a21X1 - a22X2 - a23X3 = Y2  
X3 - a31X1 - a32X2 - a33X3 = Y3 

  

(12) 

 

Σ
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A solução do modelo aberto de Leontief para a 
produção setorial passa a ser a expressão matricial 

(13), que, na forma compacta, equivale à expressão 
(14), cuja solução é dada pela equação (15): 

 (1-a11)             -a12                -a13 
   -a21           (1-a22)               -a23 
   -a31              -a32             (1-a33)   

 
 

 
x 

 
 

X1 
X2 
X3 

 
 

 
= 

 Y1 
Y2 
Y3 

  
 

 
(13) 

 

Os coeficientes da matriz inversa (I – A)-1 são cha-
mados de requerimentos diretos e indiretos de 
produção. Eles indicam as mudanças na produção 
setorial necessárias para atender a uma determina-
da variação da demanda final.

Além dos requerimentos de produção, é possível de-
finir os requerimentos de fatores primários. Como já 

foi visto na equação (8), os fatores primários também 
possuem uma relação fixa com a produção bruta 
dos setores. O total de fatores primários usados 
em cada setor pode ser expresso pela equação 
(16), que, na forma matricial compacta, pode ser 
representada conforme a equação (17). 

Vr = [Σ2
r=1] brj Xj  (16) 

V = B X  (17) 
 

Nela, V é um vetor de fatores primários de r compo-
nentes, e B é uma matriz (r x j) de coeficientes de 

fatores primários. Substituindo a equação (15) em 
(17), resulta o modelo (18): 

V = B (I – A)-1 Y (18) 
 

A matriz B (I – A)-1 é chamada de matriz de reque-
rimentos diretos e indiretos de fatores primários. 
Seus coeficientes medem o impacto de um aumento 

da demanda final sobre os componentes do valor 
adicionado ou fatores primários. 

X = AX + Y (14) 

X = (I – A)-1 Y (15) 
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EXEMPLO NUMÉRICO

O Quadro 2 quantifica as transações do sistema 
econômico simplificado do Quadro1. A demanda 
final é considerada de forma agregada.

SETORES Agricultura Indústria Serviço
Demanda

Final
Demanda 

total

Agricultura 5 40 20 35 100

Indústria 15 50 40 95 200

Serviços 25 30 85 160 300

Valor 
adicionado

Trabalho 25 35 85

Capital 30 45 70

Produção bruta 100 200 300

Quadro 2: Exemplo de uma matriz de 
insumo-produto de três setores

Nesse sistema econômico, a agricultura, por exem-
plo, produz 100 unidades, sendo que 65 das quais 
são absorvidas como demanda intermediária (cinco 
unidades são consumidas na própria agricultura, 
40 unidades são vendidas para a indústria, e 20 
unidades, para o setor de serviços) e 35 unidades 
são absorvidas como demanda final.

Para produzir as 100 unidades, a agricultura absorve 
45 unidades de produtos como consumo intermedi-
ário (cinco unidades de si próprio, 15 unidades do 
produto industrial e 25 unidades do setor de serviços) 
e 55 unidades de fatores primários ou valor adiciona-
do (25 unidades de trabalho e 30 de capital).

Para a agricultura, a soma do consumo intermediário 
(45 unidades) e do valor adicionado (55 unidades) 
corresponde ao valor bruto da produção (100 
unidades), e a soma da demanda intermediária 
(65 unidades) e final (35 unidades) corresponde à 

SETORES Agricultura Indústria Serviços

Agricultura 0,05 0,20 0,07

Indústria 0,15 0,25 0,13

Serviços 0,25 0,15 0,28

Valor 
adicionado 

Trabalho 0,25 0,18 0,28

Capital 0,30 0,23 0,23

Produção bruta 1,00 1,00 1,00

Quadro 3: Composição de insumos intermediários 
e de fatores primários

    0,95             -0,20             -0,07 

 -0,15               0,75             -0,13 
 -0,25              -0,15              0,72 

 
 

 
x 

 
 

X1 
X2 
X3 

 
 

 
= 

 Y1 
Y2 
Y3 

 

 

 X1 

X2 
X3 

 
 

 
= 

 
 

    1,15         0,34           0,17  

    0,31         1,48           0,30  

    0,46         0,43           1,51 

 
 

 
x 

 Y1 
Y2 
Y3 

 

 

Efeito multiplicador 
sobre a produção do 

setor agricultura 

Efeito multiplicador 
sobre a produção do 

setor indústria 

Efeito multiplicador 
sobre a produção do 

setor serviços 

Efeito multiplicador 
total sobre a produção 

dos setores  

∆X1 / ∆Y1 = 1,15 ∆X2 / ∆Y1 = 0,31 ∆X3 / ∆Y1 = 0,46 ∆X / ∆Y1 = 1,92 

∆X1 / ∆Y2 = 0,34 ∆X2 / ∆Y2 = 1,48 ∆X3 / ∆Y2 = 0,43 ∆X / ∆Y2= 2,25 

∆X1 / ∆Y3 = 0,17 ∆X2 / ∆Y3 = 0,30 ∆X3 / ∆Y3 = 1,51 ∆X / ∆Y3 = 1,98 
 

demanda total do produto do setor (100 unidades). 
Além disso, a produção bruta de cada setor é 
idêntica à demanda total. Para os demais setores, 
a interpretação faz-se da mesma maneira.

Os coeficientes técnicos e de fatores corresponden-
tes à estrutura intersetorial do Quadro 2 é mostrada 
no Quadro 3. 

Utilizando os valores do Quadro 3, a expressão (13) 
pode ser escrita na forma numérica:

Calculando a matriz inversa correspondente,  
(I – A)-1, a equação (15) fica:

Com a expressão anterior, é possível determinar os 
efeitos multiplicadores de variações na demanda 
final sobre a produção dos setores (∆X/∆Y).  As va-
riações na demanda do produto de cada setor têm 
os seguintes impactos sobre a produção:
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Nesse exemplo, se a demanda do produto da agricul-
tura aumenta uma unidade, a produção dos setores 
agricultura, indústria e serviços aumenta, respectiva-
mente, 1,15, 0,31 e 0,46, perfazendo um efeito mul-
tiplicador total sobre a produção de 1,92. A mesma 
análise pode ser feita para os outros setores.

Os requerimentos de fatores também podem 
ser calculados. Usando os dados do Quadro 3, 
pode-se expressar a equação (18) em termos 
numéricos, na qual a demanda de fatores primários 
é definida como uma função das demandas finais 
dos setores:

Com isso, é possível determinar os efeitos multipli-
cadores de variações na demanda final sobre os 
componentes do valor adicionado dos setores (∆V/∆Y) 

De acordo com o exemplo numérico, as variações 
na demanda final do produto de cada setor têm os 
seguintes impactos sobre os fatores:

Efeitos multiplicadores sobre o fator trabalho Efeitos multiplicadores sobre o fator capital 

∆V1 / ∆Y1 = 0,48 ∆V2 / ∆Y1 = 0,52 

∆V1 / ∆Y2 = 0,46 ∆V2 / ∆Y2 = 0,54 

∆V1 / ∆Y3 = 0,53 ∆V2 / ∆Y3 = 0,47 
 

UTILIDADE DO MODELO DE   
INSUMO-PRODUTO

Dado que são representações completas do fluxo 
circular da renda na economia, os modelos ela-
borados a partir das matrizes de insumo-produto 
constituem-se em importantes instrumentos de 
análise econômica. Entre suas aplicações estão: 
cálculos de multiplicadores e de impactos de 
diferentes alternativas de política econômica; ela-
boração de estudos sobre estruturas produtivas e 
mudanças estruturais; análises macroeconômicas; 
e servir de base de dados para a elaboração de 
modelos comportamentais, como os de equilíbrio 
geral computável. 

A Figura 1, adaptada de Kraybill, Johnson e Orden 
(1992), ilustra, de forma esquemática, os fluxos da 
renda dentro da economia regional, bem como 
os seus principais pontos de injeção e de fuga. A 
Figura evidencia as especificidades de uma eco-
nomia regional e suas interligações com o resto do 
país e do mundo, as quais ocorrem por intermédio 
dos fluxos comerciais e de receitas e despesas do 
governo federal. A matriz de insumo-produto con-
templa apenas a primeira coluna e a primeira linha 
de células da figura. Ao longo da primeira coluna, 
observa--se que os gastos das atividades produti-
vas se resumem em: pagamentos para a aquisição 
de bens e serviços de outros setores, pagamentos 
aos fatores trabalho e capital (valor adicionado) 

 V1 

V2 

  

= 

 

 
0,25   0,18    0,28 

0,30   0,23    0,23 

 

 

 

x 

 

 

 1,15     0,34     0,17 

 0,31     1,48     0,30 

 0,47     0,43     1,52 

 

 

 

x 

 

 

Y1 

Y2 

Y3 
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e pagamentos de tributos indiretos estaduais e 
federais sobre a produção. A soma desses gastos 
é igual ao valor bruto da produção do setor, que, 
somado às importações oriundas do resto do país 
e do mundo, resulta na oferta total na região. Ao 
longo da primeira linha, estão as fontes de receita 
das atividades produtivas: vendas aos outros seto-
res produtivos (incluída a apropriação do mesmo), 
vendas às famílias, vendas aos governos estadual 
e federal, vendas às empresas para investimento e 
vendas ao resto do país e do mundo. 

Embora a estrutura de uma matriz regional seja simi-
lar à nacional, sua construção é mais difícil por causa 
das restrições de dados. Ao contrário do sistema de 
contas nacionais, cujas bases teóricas estão bem 
estabelecidas, as metodologias adotadas para as 
contas regionais resultam de regionalizações de 
agregados nacionais, implicando em hipóteses às 
vezes arbitrárias. As maiores dificuldades estão 
na obtenção de informações referentes aos fluxos 
entre setores e na composição do comércio interes-
tadual.

Fonte: KRAYBILL, D. S.; JOHNSON, T. G.; ORDEN, D. Macroeconomic imbalances: a multiregional general equilibrium analysis. American Journal of 
Agricultural Economics, v. 74, n.3, p.726-736, 1992. (Adaptação do autor). 

Figura 1: Estrutura e interligações da economia regional
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Comparação 
das estimativas 
e projeções 
populacionais do Rio 
Grande do Sul com a 
Contagem de 2007*
Maria de Lourdes Teixeira Jardim**   

O trabalho tem por objetivo avaliar as estimativas 
populacionais, produzidas para os municípios do 
Rio Grande do Sul (RS), pela Fundação de Econo-
mia e Estatísticas (FEE) e pelo Instituto Brasileiro de 
Estatística (IBGE) , através da comparação com os 
resultados da Contagem de 2007. A FEE e o IBGE 
divulgam informações anuais do volume popula-
cional dos municípios do RS. Nos respectivos sites 
das duas instituições é possível obter informações 
dessas estimativas para o ano de 2006.1 A Con-
tagem Populacional constitui-se num importante 
parâmetro de análise das estimativas das popula-
ções municipais. Neste sentido, esta avaliação é 
o primeiro passo para a definição da metodologia 
que deverá ser empregada para a estimação dos 
próximos anos.

A FEE, desde o final da década de 80, utiliza mo-
delos com variáveis sintomáticas para estimar a 
distribuição da população do Rio Grande do Sul 
entre os municípios. No início da década de 90, 
após a avaliação de diferentes modelos, optamos 

por calcular as populações dos municípios do Es-
tado pelo método de Correlação de Razões. Entre 
2001 e 2006, a metodologia adotada para estimar 
a população dos municípios do Rio Grande do Sul 
foi a média aritmética ponderada das estimativas 
dos métodos de Correlação de Razões (Goldberg, 
1964 e Bay, 1998) e o de Relação de Coortes (Du-
chesne, 1987).

SíNTESE DOS MÉTODOS UTILIZADOS 
PARA AFERIR A POPULAçãO 
MUNICIPAL

Para um melhor entendimento das diferenças entre 
as metodologias utilizadas nas estimativas e na 
Contagem, antes da análise dos resultados, faremos 
um breve relato destas.

Estimativa Populacional de 2006 
da FEE

O método utilizado pela FEE para projetar a 
população total do Estado é o Método dos Com-
ponentes (Neupert, 1987). Atualmente o site da 
FEE disponibiliza projeções da população total 
do Estado, por faixa etária e sexo até 2020.2 O 
método dos componentes consiste em levantar 
hipóteses sobre o comportamento futuro dos 
componentes demográficos: nascimentos, óbi-
tos e migração, e, a partir das projeções desses 
componentes, contabilizar a população específica 
por faixa etária e sexo.

O Método de Correlação de Razões consiste em 
supor que a população cresce na mesma proporção 
do crescimento das Variáveis Sintomáticas selecio-
nadas como representativas da população.3 Partin-
do desse pressuposto, formula-se um Modelo de * Trabalho publicado em: Texto para discussão FEE n. 39 e apresenta-

do no XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, realizado em 
Caxambu- MG – Brasil, de 29 de setembro a 03 de outubro de 2008.
** Demógrafa, Pesquisadora da FEE
1 http://www.fee.rs.gov.br/sitefee/pt/content/estatisticas/pg_populacao 
.php e http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa 
2006/estimativa.shtm

2 http://www.fee.rs.gov.br/sitefee/pt/content/estatisticas/pg_populcao_ 
tabela_02.php
3  As variáveis utilizadas no modelo são: nascidos vivos por lugar de re-
sidência da mãe, óbitos por lugar de residência do falecido, matrícula 
inicial do ensino fundamental e número de eleitores.
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Regressão relacionando as razões intercensitárias 
entre a proporção da população dos municípios e 
a do Estado (a variável dependente) com as razões 
entre as proporções das variáveis sintomáticas dos 
municípios e as das variáveis sintomáticas do Esta-
do (as variáveis independentes).

O Método de Relações de Coortes, idealizado por 
Duchesne, é um método de projeção de tendência 
dos componentes demográficos. A metodologia é a 
mesma do Método dos Componentes utilizado para 
projetar a população total do Estado. As peculiari-
dades da proposta de Duchesne encontram-se na 
forma de projetar os componentes. Neste método 
são projetados dois componentes, a fecundidade e 
um outro componente que dá conta do crescimento 
intercensitário das coortes (agregando a mortalidade 
e a migração). O modo como são projetados estes 
componentes também é diferente do utilizado para 
o total do Estado. A tendência do comportamento 
dos componentes dos municípios é calculada como 
função do comportamento adotado para o Estado 
(Jardim, 2003).

Estimativa Populacional de 2006 
do IBGE

O método utilizado, pelo IBGE, consiste em 
considerar a população do município como uma 
função linear da população do Brasil projetada 
pelo Método dos Componentes. Os parâmetros 
desta função são obtidos com o crescimento po-
pulacional do município entre os anos censitários 
de 1991 e 2000. Para os municípios com menos 
de 100.000 habitantes a estimativa foi realizada 
agrupando, dentro de cada UF, os municípios se-
gundo classes de tamanho de população e taxas 
de crescimento.4

Contagem Populacional de 2007

Os resultados da Contagem da População foram 
divulgados, pelo IBGE, em outubro de 2007. A 
Contagem foi realizada em 5.414 dos 5.564 municí-
pios brasileiros. O objetivo da Contagem, segundo 
o IBGE, é atualizar as estimativas populacionais. 
A escolha dos municípios onde seria realizada a 
Contagem teve como parâmetro de decisão, além 
da limitação de recursos, o impacto financeiro do 
repasse do Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM. Como nos municípios menores o FPM é uma 
parcela significativa do total dos recursos, o IBGE 
optou por realizar a contagem populacional nos 
municípios com menos de 170.000 habitantes; além 
destes, foram incluídos os municípios com mais 
de 170.000 habitantes dos estados onde somente 
um ou dois municípios ficariam fora da Contagem.5 
Nos 128 municípios restantes e no Distrito Federal 
a população foi estimada (IBGE, 2007 a).

A metodologia adotada pelo IBGE para estimar a 
população dos municípios com mais de 170 mil ha-
bitantes foi similar à adotada para o ano de 2006. A 
novidade incorporada foi na forma de projetar a po-
pulação das 12 UFs onde a Contagem Populacional 
não foi realizada em todos os municípios. Diferente 
das estimativas para o ano de 2006, onde os totais 
estaduais eram obtidos por ajuste matemático, para 
o ano de 2007 as projeções dos estados, onde a 
Contagem Populacional não abrangeu a totalidade 
de seus municípios, foi calculada pelo Método dos 
Componentes Demográficos (IBGE, 2007 b). Nas 
estimativas anteriores, este método era utilizado 
somente para projetar a população total do País.

Mesmo nos municípios onde houve Contagem da 
População uma parcela da população foi estimada, 

4 IBGE. Metodologia adotada nas estimativas populacionais. Dispo-
nível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimati-
va2005/estimativa_pop.shtm acesso em 7/11/2007.

5 Foram 21 municípios com mais de 170.000 habitantes pesquisados. 
Os estados onde toda a população foi contada foram: Acre, Alago-
as, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Tocantins.
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a de moradores em domicílios fechados. Os “domi-
cílios fechados” são aqueles onde não foi realizada 
a pesquisa ou por recusa do morador ou ausência 
deste no momento da pesquisa. A metodologia 
adotada, pelo IBGE, para estimar a população 
residente nos domicílios fechados foi considerar 
que o número de moradores destes era igual ao 
dos domicílios pesquisados após a prorrogação do 
período de coleta inicial, dado que a composição 
do número de moradores dos domicílios fechados é 
diferente da dos domicílios investigados. Conforme 
o IBGE constatou, nos domicílios abertos após a 
prorrogação do período de coleta, foi encontrada 
uma maior proporção de domicílios com somente 
1 ou 2 moradores (IBGE, 2007 c).

COMPARAçãO ENTRE AS 
PROJEçõES POPULACIONAIS PARA O 
TOTAL DO RS

Segundo a projeção da FEE o Rio Grande do Sul 
teria uma população de 10.977.027 habitantes em 
2007. A projeção do IBGE, realizada a partir dos re-
sultados da Contagem, estima que a população do 
Estado no mesmo ano é de 10.582.324. A diferença 
das projeções para o total do Estado da FEE e do 

IBGE, em parte, é devida ao suposto da fecundidade 
adotado. Na projeção da FEE está implícita uma fecun-
didade, para o período de 2005 a 2010, de 2 filhos por 
mulher, já a projeção do IBGE considera que o número 
de filhos por mulher é de 1,6 (IBGE, 2007 d).

A avaliação da população desagregada por faixa 
etária e sexo dos municípios do RS onde houve 
Contagem (Gráfico 1) mostra que a estimativa da 
população da FEE é maior do que a Contagem em 
quase todos os grupos etários, e não somente para 
as crianças nascidas entre 2000 e 2007. Em número 
absolutos, na projeção há 127 mil crianças a mais 
com idade até 6 anos  do que é na Contagem; 
já na população com idade entre 17 e 51 anos a 
diferença e de 168 mil pessoas. Além da diferença 
no suposto de fecundidade, o fato de, na projeção 
da FEE, haver uma maior quantidade de mulheres 
em idade fértil, também contribuiu para um maior 
número de crianças com menos de 7 anos.

Uma outra hipótese para a diferença das popula-
ções da Contagem e da projeção, principalmente 
para a população com idade entre 17 e 51 anos, 
pode ser o aumento dos fluxos migratórios para as 
cidades maiores. A comparação do crescimento 
destes dois grupos de tamanho de município entre 

Gráfico 1
População da contagem e projeção

Municípios do Rio Grande do Sul com menos de 170 mil habitantes  – 2007
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Fonte: IBGE e FEE.



33

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  4  •  Sa lvador,  novembro  2008

1991 e 2000, mostra que, de fato, o crescimento 
dos municípios com menos de 170 mil habitantes 
é menor do que o crescimento dos municípios 
maiores. Apesar disso, a tendência verificada, 
principalmente quando se estima a população 

dos municípios do RS pelo Método de Correlação 
de Razões, que utiliza as variáveis sintomáticas 
como sinalizadora do crescimento recente dos 
municípios, é de uma menor intensidade destes 
fluxos (Gráfico 2).

Gráfico 2
Taxa de crescimento média anual da população, 

segundo tamanho de município e método de estimação
Rio Grande do Sul – 1991-2007

Fonte: IBGE e FEE.
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COMPARAçãO ENTRE A CONTAGEM 
E AS ESTIMATIVAS POPULACIONAIS 
MUNICIPAIS DO RS

Um primeiro aspecto a ser destacado é que a conta-
gem mostrou uma população para o total do Estado 
inferior às estimativas, tanto da FEE como do IBGE. 
Enquanto a contagem apresentou uma população 
de 10.582.324 para o ano de 2007, a estimativa da 
população total do RS em 2006 era de 10.867.102, 
segundo a FEE e 10.963.219 segundo o IBGE. Proje-
ções de 2006 maiores do que a Contagem de 2007, 
ocorreram em quase todas as UFs; as exceções 
foram os estados da Bahia e Paraíba.6 Além destes 

dois estados o Distrito Federal, onde a população 
foi estimada, também apresenta população maior 
em 2007 do que a estimativa de 2006.

O método utilizado para comparar os resultados foi 
analisar a dispersão das taxas de crescimento anual 
entre 2000 e 2006 das estimativas populacionais 
municipais e as taxas de crescimento anual entre 
2000 e 2007 da Contagem. Optamos por adotar este 
procedimento pelo fato de os valores comparados 
serem referentes a anos distintos.

Com este objetivo foram construídos gráficos, onde 
em cada gráfico as coordenadas são:

n  xi taxa de crescimento, média anual, da popula-
ção do município i, entre 2000 e 2007; e

n  yi taxa de crescimento, média anual, da popula-
ção do município i, entre 2000 e 2006.

6  A projeção da população do País, do IBGE, para 2006 era de 186,8 
mil habitantes. Os resultados da Contagem de 2007 mostram que a 
população do Brasil é de 183,9 habitantes. 
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Para uma melhor análise dos resultados foram ela-
borados 8 gráficos, diferenciando além das fontes 
das estimativas o tamanho dos municípios.

Como a análise dos valores “plotados” mostra uma 
grande dispersão em torno da linha x = y (ou seja, 
onde as taxas de crescimento da Contagem e da 

estimativa seriam iguais) optamos por traçar a linha 
de tendência que mostra o comportamento médio 
dos pontos.

Em média, as taxas de crescimento das estimativas 
da FEE (gráfico 3) e as do IBGE (gráfico 4) são 
menores do que as da Contagem para os municí-

Gráfico 3
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da 

Contagem e as taxas de crescimento média anual de 2000 a 2006 
das estimativas da FEE, por município

Municípios do Rio Grande do Sul com menos de 170.000 habitantes – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE e FEE.

Gráfico 4
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da 

Contagem e as taxas de crescimento média anual 
de 2000 a 2006 das estimativas do IBGE, por município

Municípios do Rio Grande do Sul com menos de 170.000 habitantes – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE.
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pios com baixo crescimento demográfico; para os 
municípios com maior crescimento populacional 
esta tendência se reverte. Nas estimativas da FEE, o 
coeficiente linear e o angular, da linha de tendência, 
são maiores do que os do IBGE.

Quando se considera a tendência dos 335 muni-
cípios com menos de 10.000 habitantes é mais 
acentuada a tendência de taxas maiores do que as 
da Contagem nas estimativas do IBGE, mudando a 

tendência somente para os municípios com taxas de 
crescimento muito altas (gráfico 6). A linha de tendên-
cia das estimativas da FEE (gráfico 5) mostra que, em 
média, o comportamento dos municípios menores é 
parecido com o do conjunto de todos os municípios 
e que as taxas de crescimento deste grupo de mu-
nicípio, quando comparadas com as do IBGE, estão 
mais próximas das da Contagem (coeficiente linear 
próximo de zero e angular próximo de 1).

Gráfico 5
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da Contagem e as taxas de 

crescimento média anual de 2000 a 2006 das estimativas da FEE, por município
Municípios do Rio Grande do Sul com menos de 10.000 habitantes – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE e FEE.

Gráfico 6
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da Contagem e as taxas de 

crescimento média anual de 2000 a 2006 das estimativas da FEE, por município
Municípios do Rio Grande do Sul com menos de 10.000 habitantes – 2007
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Fonte dos dados brutos: IBGE.
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Para os 120 municípios com população entre 10.000 
e 50.000 habitantes o comportamento das duas 
estimativas é muito parecido (gráfico 7 e 8). As 
taxas de crescimento das estimativas, em média, 

são maiores do que as da Contagem. Conforme 
mostram os valores dos R2, a dispersão das taxas 
é menor do que a dos municípios com menos de 
10.000 habitantes.

Gráfico 7
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da Contagem e as taxas 

de crescimento média anual de 2000 a 2006 das estimativas da FEE, por município
Municípios do Rio Grande do Sul com população entre 10.000 e 50.000 hab. – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE e FEE.
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Gráfico 8
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da Contagem e as taxas 

de crescimento média anual de 2000 a 2006 das estimativas do IBGE, por município
Municípios do Rio Grande do Sul com população entre 10.000 e 50.000 hab. – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE.
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As taxas de crescimento populacional das estimati-
vas dos 29 municípios com população entre 50.000 
e 170.000 habitantes, independentemente da fonte, 
são maiores do que as da Contagem (gráficos 9 e 
10); somente um município teve taxa de crescimento 
maior na Contagem do que a da estimativa. É nesta 

faixa de população que as estimativas apresentam 
menores dispersões. Foi neste grupo de municípios 
que as estimativas da FEE apresentaram melhor 
desempenho do ajuste linear: R2 de 0,74 para as 
estimativas da FEE contra 0,38 das estimativas do 
IBGE. 

Gráfico 9
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da Contagem e as taxas 

de crescimento média anual de 2000 a 2006 das estimativas da FEE, por município
Municípios do Rio Grande do Sul com população entre 50.000 e 170.000 hab. – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE e FEE.

Gráfico 10
Comparativo entre as taxas de crescimento  média anual de 2000 a 2007 da Contagem e as taxas de crescimento média anual de 

2000 a 2006 das estimativas do IBGE, por município
Municípios do Rio Grande do Sul com população entre 50.000 e 170.000 hab. – 2007

Fonte dos dados brutos: IBGE.
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A avaliação do R2 mostra que, independentemente 
do tamanho do município, as estimativas da FEE 
apresentam uma maior aderência aos dados da 
Contagem Populacional.

O MODELO DE ESTIMATIVAS 
POPULACIONAIS MUNICIPAIS PARA 
2008 E 2009

Com o intuito de definir a metodologia de estima-
ção das populações para os anos de 2008 e 2009  
foram avaliados novos modelos para calcular as 
populações municipais para os anos posteriores 
a 2007.7 Os modelos estimados diferem entre si 
na forma de suavizar as variáveis sintomáticas, no 
calculo das variáveis dependentes e independentes 
e na consideração do tamanho dos municípios na 
modelagem.

Em relação à suavização das variáveis, além da 
consideração da média móvel que foi utilizada 
nos modelos de estimação dos anos anteriores a 
2007, foram criados modelos que consideram a 
suavização através da tendência linear do período 
entre 2000 e 2007. Quanto à forma de calcular as 
variáveis do modelo, foram computadas através do 
Método de Correlação de Razões (Goldberg, 1964 
e Bay, 1998), aplicado nas metodologias anteriores, 
e o Método de Correlação de Diferenças (O’Hare, 
1976 e Bay, 1998). A distinção do tamanho dos 
municípios foi incorporada através da introdução 
de variáveis dummys.

A equação geral dos modelos é dada por:

Y = a0 + a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4

onde as coordenadas são:

X ih = ( Si  h,t / S iT,t ) / ( Si h,0 / Si T,0 ) para o método de 
Correlação de Razões; e

7 Considerando que em 2010 haverá um novo censo demográfico.

X ih = ( Si h,t / Si T,t ) - ( Si h,0 / Si T,0) para o método de 
Correlação de diferenças.

Yh = ( P h,t / P T,t ) / ( P h,0 / P T,0 ) para o método 
de Correlação de Razões; e

Yh = ( P h,t / P T,t ) - ( P h,0 / P T,0 ) para o método de 
Correlação de diferenças.

Na estimação do modelo utilizaram-se as seguintes 
informações:

P h,t =  a população  do município h, no ano de 
2007;

P T, t =   a população total no Rio Grande do Sul, no 
ano de 2007;

P h,0 =    a população do município h, no ano cen-
sitário de 2000;

P T,0 =    a população total do Rio Grande do Sul, no 
ano censitário de 2000;

Si h,t =    a variável sintomática i do município h, para 
o ano de 2007;

Si T, t =  a variável sintomática i do total no Rio Grande 
do Sul, para o ano de 2007;

Si h,0 =   a variável sintomática i do município h, no 
ano censitário de 2000;

Si T,0 =   a variável sintomática i do total do Rio Gran-
de do Sul, para o ano censitário de 2000;

i=1 para o número de nascidos vivos - N;

i=2 para o número de óbitos - O;

i=3 para o número de matrícula escolar do en-
sino fundamental - M;

i=4 para o número de eleitores - E.

Na tabela 1 apresentamos os parâmetros estimados 
pela aplicação dos modelos, os respectivos coefi-
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cientes de correlação e a proporção de municípios 
com diferenças entre a população observada e 
estimada no intervalo de -10 a 10%. A avaliação 
das duas últimas colunas da tabela mostra que não 
existe uma consistência do desempenho dos mode-
los, principalmente para os modelos de correlação 
de diferença. Quanto à forma de tratar as variáveis, 
nos modelos de correlação de Razão a média móvel 

apresentou melhor performance; em contrapartida, 
nos modelos de correlação de diferença o desem-
penho da tendência das variáveis foi melhor. Nos 
modelos de correlação de diferença, a introdução 
da variável dummy melhora significativamente o 
ajuste, em contrapartida, nos modelos de razão a 
inclusão desta variável não altera significativamente 
o ajuste.

Modelo
Parâmetros

R
% diferenças 
entre -10 e 

10%Constante N O M E DUMMY

Razão Tendência

              sem Dummy 0,515 0,020 0,018 0,193 0,244 0,70 96,6

              com Dummy 0,551 0,021 0,018 0,194 0,237 -0,030 0,71 96,2

Razão Média Móvel

              sem Dummy 0,493 0,053 0,012 0,190 0,240 0,75 98,2

              com Dummy 0,528 0,054 0,012 0,192 0,233 -0,032 0,75 98,2

Diferença Tendência

              sem Dummy 0,000 0,090 0,060 0,238 0,252 0,77 94,6

              com Dummy 0,001 0,112 0,064 0,167 0,109 -0,001 0,86 88,9

Diferença Média Móvel

              sem Dummy 0,000 0,124 -0,035 0,318 0,222 0,76 89,1

              com Dummy 0,001 0,148 0,044 0,203 0,085 -0,001 0,86 84,3

Tabela 1
Parâmetros dos modelos de regressão, coeficiente de correlação e percentual de estimativas com diferenças, 

entre a população estimada e observada, no intervalo de  -10 a 10%
Municípios do Rio Grande do Sul - 2007

CONCLUSõES

Quando avaliamos os resultados da comparação 
entre a Contagem e as estimativas populacionais 
municipais e da projeção do total do Rio Grande do 
Sul, por faixa etária e sexo, verificamos que, apesar 
das diferenças encontradas, a utilização de variáveis 
sintomáticas ainda nos parece adequada para es-
timar as populações municipais.  Esta constatação 
se deve à ocorrência de estimativas populacionais 
municipais, em média, com tendência de cresci-
mentos compatíveis com os resultados apontados 
pela Contagem. Conforme mostra o confronto das 

estimativas com os resultados da Contagem, a dife-
rença dos resultados se deve, em grande parte, ao 
fato da projeção populacional para o total do Estado, 
da FEE, ser mais elevada do que a população que 
foi contada. Haja vista que, o método utilizado para 
estimar as populações municipais é utilizado para 
distribuir a população total do Estado, projetada pelo 
Método dos Componentes, entre os municípios.

Outra constatação que nos encoraja a persistir na 
utilização de modelos com variáveis sinalizadoras 
do crescimento populacional é a comparação das 
discrepâncias encontradas na Contagem com as 
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obtidas nos modelos estimados em 1996 e 2000. Do 
mesmo modo que a Contagem atual, as estimativas 
de 1996 mostram, em média, valores superiores à 
Contagem do mesmo ano, revelando uma tendência 
diferente da verificada entre 1980 e 1991. Em contra-
partida, as estimativas para 2000, que consideravam 
a tendência apontada entre 1991 e 1996, ficaram 

aquém dos valores recenseados. Além disso, como 
a Contagem Populacional não foi realizada na totali-
dade dos municípios e a população total do Estado 
de 2007 é uma projeção, tanto a do IBGE como a 
da FEE, permanece a questão de compararmos 
valores passíveis de erros de estimação relativos 
aos métodos empregados.   
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As iniciativas públicas no campo do mercado de 
trabalho são sabidamente de difícil efetividade uma 
vez que, em última instância, a geração de novos 
postos de trabalho depende de decisões empre-
sariais sobre as quais a influência dos governos, 
mais ainda os locais, é muito relativa. Para aumen-
tar as chances de sucesso, tais iniciativas devem 
ser coordenadas, tanto mais porque o mercado 
de trabalho não obedece as fronteiras municipais. 
Ou seja, eventos econômicos que ocorrem em um 
município repercutem também em seus vizinhos, 
como comprovam as preocupações dos prefeitos 
com movimentos migratórios.

Nesse contexto, a Pesquisa Municipal 2007 – Diag-
nóstico para Qualificação Profissional da Fundação 
Seade, realizada em parceria com a Secretaria de 

* Trabalho apresentado no XVI Encontro Nacional de Estudos Popu-
lacionais, realizado em Caxambu – MG – Brasil, de 29 de setembro a 
03 de outubro de 2008.
** Gerente de Análise Socioeconômica da Fundação Seade.
*** Analista de Pesquisas da Fundação Seade.
**** Analista de Pesquisas da Fundação Seade.
***** Assessor Técnico da Fundação Seade.
******Estagiário da Fundação Seade.

Estado do Emprego e das Relações de Trabalho 
– Sert, cujos resultados apresentam-se nesse 
estudo, pretendeu verificar a situação atual dos 
municípios paulistas no que tange a seus esfor-
ços para geração de emprego, trabalho e renda, 
entendidos como uma das condições para se 
implementar em São Paulo uma política estadual 
que os coordene, de modo a otimizar a aplicação 
de recursos e a ampliar suas chances de sucesso. 
Além disso, pode ser vista como um diagnóstico 
da situação inicial dessa política, que deve ser 
permanentemente monitorada, sobretudo numa 
conjuntura econômica que passa por profundas e 
rápidas transformações.

As informações selecionadas dessa pesquisa 
no presente estudo buscam identificar, em cada 
município paulista, as bases institucionais e a 
experiência acumulada das prefeituras paulistas 
no campo das políticas de emprego, trabalho e 
renda e, assim, suas possibilidades de integra-
ção num programa coordenado de qualificação 
profissional.

É importante registrar que a pesquisa foi respondi-
da por 617 das 645 prefeituras existentes no Estado 
de São Paulo, significando uma taxa de retorno 
bastante elevada (95,7%) neste tipo de coleta. Tal 
fato deve-se, certamente, à estratégia de distribuição 
de questionários em  reuniões regionais organizadas 
pela Sert em 22 munícípios no Estado, nas suas 
diversas regiões. A presença de representantes de 
595 municípios (entre os quais 335 prefeitos) ga-
rantiu não apenas a entrega efetiva do questionário 
da pesquisa como também um comprometimento 
maior com seu preenchimento e devolução.

DESCENTRALIZAçãO DA GESTãO 
PÚBLICA

A administração pública brasileira foi historicamente 
marcada pela centralização. Desde sua implantação 
o Estado brasileiro, seguindo o modelo português, 
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adotou um formato no qual cabia a ele o controle 
sobre todos os assuntos do território, aí se incluindo 
a função de provedor. Assim se estabelece a estru-
tura, cujos traços persistem, paternalista e patrimo-
nialista, em que há a confusão entre os interesses 
públicos e privados, dando margem à persistência 
do clientelismo e da corrupção (Faoro, 2001). 

O conflito entre Federação e União foi uma constan-
te no processo histórico brasileiro (Ferreira, 2007), 
dando origem a ciclos de centralização e descen-
tralização. O regime militar que se impõe de 1964 a 
1985 marca a predominância dos agentes e políticas 
centralizadores.

No período que compreende o final da década de 
1970 e princípio dos 1980 deu-se início, em reação 
à crise do desenvolvimentismo econômico, a es-
truturação de uma agenda de reformas da gestão 
e administração pública no Brasil, manifestando, 
por um lado, os anseios democráticos instigados 
pelo regime autoritário e, por outro, a idéia de 
otimização da gestão de inspiração neoliberal 
(Farah, 2006). A descentralização coloca-se no 
ponto de convergência entre os dois eixos, sendo 
formalizada pela Constituição de 1988, que ins-
taura novo pacto federativo, o qual atribui papel 
de maior importância ao poder local na gestão de 
políticas públicas.

A descentralização é, portanto, a resposta formula-
da para o problema da consolidação democrática 
em meio à crise econômica. Com a redistribuição 
das responsabilidades entre as três esferas da 
federação, há a tendência de que se estabeleçam 
padrões mais elevados de controle da administra-
ção pública.

Esse processo possui caráter econômico, político e 
administrativo: põe-se em questão a capacidade e 
a possibilidade de ação do governo diante do que, 
para algumas abordagens, é visto como “inchaço” 
do Estado. Assim se projeta a descentralização, que 
tem por propósito o aumento da eficácia técnica 

e a redução de encargos do governo federal. O 
processo de descentralização manifesta-se de três 
maneiras: i) decisória; ii) da implementação e admi-
nistração das políticas públicas; e iii) da atribuição 
de responsabilidades antes afetas ao setor público 
para o privado (Kugelmas; Sola, 1999).

A transferência de responsabilidades propiciada 
pelo processo de descentralização redefine o 
papel dos governos locais na gestão das polí-
ticas públicas e amplia as chances da partici-
pação social, face à proximidade entre o poder 
público e o cidadão. Para garantir a participação 
da sociedade civil instituem-se mecanismos de 
representação social (como os conselhos), além 
de se identificar muitas vezes sua participação 
direta através de entidades privadas e ONGs, na 
formulação e implementação de políticas públi-
cas. De qualquer forma, isto tem possibilitado o 
exercício da “cidadania ativa”, com conseqüente 
melhora dos serviços e redução do déficit de 
accountability.

À participação de novos atores, governamentais 
(de níveis distintos) e não-governamentais, soma-
se à ampliação do campo de ação das políticas 
públicas, que dá maior relevância à expansão 
dos direitos sociais. Deste modo, a nova gestão 
de políticas públicas reage contra o clientelismo, 
o corporativismo e o insulamento burocrático que 
marcam historicamente a administração pública no 
Brasil (Farah, 2006).

Em suma, o novo modelo da gestão pública atribui 
ao governo local a “coordenação e mobilização 
dos atores governamentais e não-governamentais, 
procurando estabelecer uma concertação de inte-
resses em torno de objetivos comuns” (Farah, 2006, 
p.69). A nova função do município como gestor de 
políticas públicas é um mecanismo que possibilita 
a extensão dos direitos do cidadão, podendo res-
ponder com maior precisão aos problemas sociais 
que se colocam.
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Vantagens e vieses da 
descentralização

A descentralização oferece diversos aspectos 
favoráveis à gestão de políticas públicas. O ponto 
fundamental da proposta de gestão pública local é 
a proximidade estabelecida entre gestor e público-
alvo da política. Entre as vantagens propiciadas 
por essa situação se pode destacar a possibilidade 
de estreitamento do diálogo entre os agentes, 
o qual permite um ajuste de necessidades e 
expectativas.

Pode-se afirmar, também, que administração da 
política pública local é menos complexa do que 
a administração de políticas mais abrangentes. O 
controle do uso dos recursos e de sua execução é, 
portanto, mais acurada.

Ainda, é imprescindível registrar que o sucesso da 
descentralização se associa também ao tipo de 
política ao qual se aplica. Conforme Arretche (1996, 
p.135):

Quanto mais elevados forem os custos implica-
dos na gestão de uma dada política e mais redu-
zidos os benefícios dela derivados, menor será 
a propensão dos governos locais a assumirem 
competências na área social.

Embora o processo de descentralização apresente 
atraentes benefícios, manifesta-se, todavia, a incer-
teza com respeito às capacidades administrativas, 
financeiras e institucionais do governo local, ou seja, 
do município para a implementação de programas 
públicos. Outros aspectos põem em risco o suces-
so do processo de descentralização: os precários 
mecanismos de accountability; as competências 
concorrentes inscritas na Constituição da União; as 
estruturas preexistentes; e os incentivos ao governo 
local (Kugelmas; Sola, 1999).

Os governos locais não dispõem da mesma es-
trutura física e de recursos humanos da União, 
tampouco dos recursos financeiros, apesar da 

descentralização fiscal, o que reduz sua capacidade 
de ação. Também se mostra prejudicial à gestão 
pública a influência das elites, a qual a esfera local 
de governo tende a ser mais suscetível. Os mecanis-
mos de accountability da gestão local são bastante 
questionados, situação que se agrava diante da 
incapacidade de fiscalização do governo federal ou 
mesmo estadual, dando margem à proliferação das 
corriqueiras práticas clientelistas e corruptas.

A concorrência de competências da União, estados 
e municípios delegadas pela Constituição é outro 
problema que se apresenta. Essa situação pode 
causar o abandono de determinadas responsabili-
dades do Estado em meio à discussão e troca de 
acusações entre as três esferas de governo.

Outro problema associado à descentralização é o 
aparecimento de efeitos perversos do neo-localismo 
ou neo-municipalismo, que acirra a competição en-
tre os municípios. A guerra fiscal promovida pelos 
municípios a fim de atraírem investimentos acaba 
deixando em segundo plano as questões sociais. 
As desigualdades sociais passam a ser omitidas, 
valorizando-se apenas as vantagens competitivas 
do município. O neo-municipalismo exagerado pode 
até mesmo motivar estratégias de exclusão social, 
como, por exemplo, a expulsão de mendigos (Melo, 
1996, p.15).

Segundo Kugelmas e Sola (1999, p.76),

O que parece certo é que o florescimento das 
esperadas vantagens da descentralização, como 
maior eficiência, aumento de transparência e 
abertura para maior participação da sociedade 
civil não dependem unicamente de um real ou 
suposto figurino institucional, mas de um contexto 
social e cultural mais amplo. 

Os problemas que emergem do processo de descen-
tralização, pode-se concluir, decorrem da ausência 
de uma cultura política na sociedade. É importante 
ressaltar que a formação de uma “cultura da descen-
tralização” está diretamente vinculada à sua prática.
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POLíTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, 
TRABALHO E RENDA

A fim de compreender a situação atual das políticas 
públicas municipais de emprego, trabalho e renda, 
faz-se necessário realizar um breve histórico da 
trajetória dessas políticas nos países desenvolvidos 
e no Brasil.

O seguro-desemprego foi uma das políticas públicas 
fundamentais da rede de proteção social adotada 
nos países desenvolvidos após a II Guerra Mundial 
(Azeredo, 1997). Nos Estados do Bem-Estar, o 
seguro-desemprego foi criado em um contexto em 
que o desemprego era considerado um desajuste 
friccional do mercado de trabalho e, em decorrência, 
concedia-se um benefício de proteção financeira 
temporária ao trabalhador.

Na década de 1970, o quadro social era outro. A cri-
se da economia mundial gerou um aumento da con-
centração de renda e do desemprego nos diversos 
países que adotaram o welfare state (Azeredo, 1997, 
p.47). A extensão da crise e a perda de dinamismo do 
mercado de trabalho geraram uma nova conjuntura 
em que aparece o desemprego de longa duração 
e jovens que não conseguem o primeiro emprego. 
Simultaneamente, a aceleração dos processos de 
automação na indústria e a adoção das tecnologias 
relacionadas ao avanço da informática no controle 
dos processos de produção levaram à extinção de 
diversas ocupações e provocaram novos aumentos 
na taxa de desemprego, mesmo em uma situação 
de crescimento econômico. Por esses motivos, au-
mentou significativamente a demanda pelo seguro-
desemprego, surgindo dificuldades no financiamento 
do benefício, especialmente quando a arrecadação 
no período de crise encontrava-se em queda.

Desse modo, os países desenvolvidos foram obriga-
dos a rever suas políticas públicas de emprego. En-
tre as novas políticas destacam-se as denominadas 
políticas ativas, que contribuem para o reemprego 
do trabalhador, tais como a de intermediação de 

mão-de-obra e de qualificação profissional e outras 
políticas de geração de emprego, trabalho e renda, 
incluindo os programas de microcrédito. Essas 
políticas ativas atuam como um complemento ao 
seguro-desemprego, sendo que, nesses países, 
a habilitação ao seguro implica obrigatoriamente 
a inclusão do trabalhador no serviço de interme-
diação de mão-de-obra, para reduzir ao máximo a 
duração do desemprego. Os cursos de qualificação 
profissional surgem como uma forma do trabalha-
dor adquirir novas habilidades ou novas atividades 
profissionais que permitam a reinserção ao mercado 
de trabalho ou o acesso ao primeiro emprego. De 
acordo com Azeredo (1997, p.51), as políticas ativas, 
portanto, visam interferir diretamente sobre a oferta e 
a demanda de trabalho, a fim de facilitar a inserção 
do trabalhador em uma nova ocupação.

Ainda de acordo com essa autora, as políticas pú-
blicas de emprego podem ser também classificadas 
como políticas passivas. Trata-se de políticas que 
consideram a taxa de desemprego como dada ou 
estável e assistem financeiramente ao trabalhador 
desempregado ou reduzem o excesso de oferta de 
trabalho. O seguro-desemprego é o exemplo mais 
conhecido de política passiva. Outras políticas pas-
sivas são os programas assistenciais para aqueles 
que não têm acesso ao seguro, a transferência 
ao sistema de aposentadoria dos trabalhadores 
desempregados acima de determinada idade, a 
manutenção dos jovens no sistema escolar e a 
redução da jornada de trabalho. 

No Brasil, as primeiras ações de proteção ao traba-
lhador começaram a ser implantadas na década de 
1960 (Cardoso Jr. et alii, 2006, p.7) e se destinavam 
a indenização do trabalhador demitido por meio de 
programas de formação de patrimônio: Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Programa 
de Integração Social (PIS) e Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esses 
programas não podem ser considerados como 
partes de um sistema público de emprego, porque 
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não tinham a intenção de reincorporar o trabalhador 
ao mercado de trabalho nem constituíam um tipo 
de seguro-desemprego.

A criação do Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
em 1975 foi a primeira iniciativa voltada para a pres-
tação de serviços de intermediação de mão-de-obra 
(Cardoso Jr. et alii, 2006, p. 44). Sob a coordenação 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Sine 
previa a existência de agências públicas de em-
prego, federais e regionais. O sistema implantou 
postos de atendimento por meio de parceira entre 
o MTE e governos estaduais. O sistema se expandiu 
e, em 1980, estava presente em todas as unidades 
da federação. Até 1982, o financiamento do Sine 
foi feito com recursos do Fundo de Assistência ao 
Desempregado (FAD). Contudo, desde 1983 até 
1993, devido a problemas de falta de recursos e 
descontinuidade administrativa, o Sine enfrentou 
uma série de dificuldades, o que obrigou os go-
vernos estaduais a assumirem grande parte do 
custeio da execução das ações de intermediação 
de mão-de-obra. 

O Sine também não era parte de um sistema público 
de emprego pela ausência de uma articulação dessa 
política com um programa de seguro-desemprego. 
O seguro-desemprego somente foi instituído no 
Brasil em 1986, como parte do Plano Cruzado. 
Embora isso tenha sido uma importante decisão, 
a sua sustentabilidade financeira era precária, pois 
suas fontes de recursos – FAD e Orçamento Geral 
da União – eram instáveis (Cardoso Jr. et alii, 2006, 
p.11). Os critérios de acesso ao benefício eram 
bastante restritivos: (a) condição de assalariado no 
mercado formal durante os últimos seis meses; (b) 
contribuição para a previdência social durante pelo 
menos 36 meses nos últimos quatro anos; (c) tempo 
de duração do benefício não poderia ultrapassar 
quatro meses; e (d) tempo de carência de 18 meses 
para o recebimento de um novo seguro. Junte-se a 
isso a demora para o processamento do pedido e 
a liberação do primeiro pagamento.

Foi a Constituição de 1988 que definiu um arca-
bouço institucional que permitiria a formação de 
um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Ren-
da (SPETR). A arrecadação do PIS e do Pasep foi 
estabelecida como fonte financiadora estável do 
seguro-desemprego e demais políticas de emprego. 
O seguro-desemprego tornou-se um direito social. A 
União recebeu competência exclusiva para legislar 
sobre a organização do Sistema Nacional de Em-
prego (artigo 22, XVI). Não se determinou nenhuma 
atribuição aos estados e municípios, apesar de que 
os estados eram executores de políticas públicas 
de emprego.

Durante a década de 1990, o governo brasileiro im-
plementou o SPETR como uma política nacional de 
execução descentralizada. A Lei federal no 7.988/90 
regulamentou a nova estrutura institucional. O pro-
grama do seguro-desemprego, além do benefício 
monetário, incorporou os serviços de intermediação 
de mão-de-obra e de qualificação profissional, ado-
tando os referenciais dos sistemas implantados nos 
países desenvolvidos (Cardoso Jr. et alii, 2006, p.12). 
A cobertura do seguro-desemprego foi também bas-
tante ampliada e o acesso foi flexibilizado, de modo 
que os trabalhadores sujeitos a maior instabilidade 
do vínculo empregatício e com baixa proteção em 
períodos de elevado desemprego passaram a ter 
direito a esse benefício. 

A Lei federal no 7.988/90 também criou o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e o Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 
O FAT é a fonte de financiamento do programa do 
seguro-desemprego, sendo que a arrecadação do 
PIS e do Pasep é a principal origem de recursos 
do fundo.

A execução das ações do SPETR é realizada por 
diversas entidades governamentais e da socie-
dade civil. As políticas públicas de emprego são 
executadas por convênios firmados pelo governo 
federal com os governos estaduais, que, por sua 
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vez, firmam convênios com as prefeituras e entida-
des da sociedade civil. Desse modo, são criadas 
as Comissões Estaduais e Municipais de Emprego 
e implantadas as agências de emprego do Siste-
ma Nacional de Emprego (Sine), operadas pelos 
estados e municípios. A partir de 1998, as centrais 
sindicais também constituíram essas agências, mas 
perderam essa atribuição no governo atual.

As Comissões Estaduais e Municipais de Emprego 
são organizadas de forma tripartite e igualitária, com 
representantes do Poder Público, dos trabalhadores 
e dos empregadores. No Estado de São Paulo, a 
Comissão Estadual de Emprego participa da defini-
ção das políticas que formam o Sistema Público de 
Emprego do Estado. A Comissão também estimula 
e aprova, em parceria com a Sert, a criação de 
Comissões Municipais de Emprego nos municípios 
do Estado, a fim de colaborar no desenvolvimento 
de políticas públicas locais de emprego e renda 
(Sert, 2008).

As agências de emprego do Sine oferecem serviços 
de apoio ao trabalhador, relacionados à habilitação 
ao seguro-desemprego e à intermediação de mão-
de-obra. A manutenção das agências – ou postos 
de atendimento – é feita com recursos do FAT, sob 
a supervisão das secretarias estaduais. O local, o 
pessoal e a manutenção da agência ficam sob a res-
ponsabilidade da prefeitura. No Estado de São Paulo, 
as agências públicas de emprego recebem o nome 
de Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Há entidades privadas e da sociedade civil que 
também executam ações no SPETR. Segundo Car-
doso Jr. et alii (2006, p.48), a participação do setor 
não estatal no sistema divide-se em três grupos: (a) 
serviços de aprendizagem (Sistema S: Senai, Senac, 
Senar e Senat) e de apoio ao empreendedorismo 
(Sebrae) com financiamento de contribuições pa-
raestatais e gestão privada; (b) serviços privados 
de qualificação profissional e intermediação de 
mão-de-obra; e (c) entidades da sociedade civil 

executoras das ações de emprego. A entrada destas 
entidades da sociedade civil começou pela qualifi-
cação profissional, no âmbito do Plano Nacional de 
Formação Profissional (Planfor). 

A habilitação ao seguro-desemprego é feita pelas 
agências do Sine, pelo próprio MTE, através das 
Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs), e pela 
Caixa Econômica Federal. O pagamento do seguro-
desemprego é realizado exclusivamente pela Caixa 
Econômica Federal. A intermediação de mão-de-
obra é feita pelas empresas privadas e, no âmbito 
do SPETR, pelos postos do Sine.

Os serviços de qualificação profissional são execu-
tados por diferentes entidades: de natureza pública, 
pertencentes ao sistema S e à sociedade civil. A 
entrada das entidades civis nos serviços de qualifi-
cação profissional foi justificada pelo fato de que o 
Sistema S e as escolas técnicas públicas não teriam 
condições de atender toda a população desem-
pregada, lembrando que, no início dos anos 1990, 
convivia-se com elevadas taxas de desemprego. 
Os argumentos para a participação das entidades 
da sociedade civil, em geral sindicatos e ONGs, na 
promoção de cursos de qualificação profissional 
seriam o de sua proximidade às pessoas com ocu-
pação informal e, em decorrência, mais capazes 
para desenvolver cursos adequados à população 
desempregada.

ANáLISE DOS RESULTADOS DA 
PESQUISA MUNICIPAL

A Pesquisa Municipal 2007 – Diagnóstico para 
Qualificação Profissional levantou informações que 
identificam as prefeituras paulistas quanto ao desen-
volvimento de programas de geração de emprego, 
trabalho e renda e oferta de cursos de qualificação 
profissional no período de 2005 a 2007, entre outros 
aspectos da administração da política municipal. 
Essa pesquisa foi respondida por 617 das 645 pre-
feituras existentes no Estado de São Paulo.
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Sobre a situação da Comissão Municipal de Empre-
go – CME, 482 municípios declararam tê-la criado 
e 135 não formalizaram sua constituição, indicando 
uma lacuna no Sistema Público de Emprego do 
Estado de São Paulo.

Outro aspecto relevante levantado pela Pesquisa 
Municipal foi a verificação da existência de unidades 
de atendimento a trabalhadores e empresas, como 
os Postos de Atendimento ao Trabalhador – PATs, 
Centros de Atendimento ao Trabalhador, Balcões de 
Emprego, Centros Públicos de Atendimento e outras 
instalações de iniciativa da administração pública ou 
de entidades da sociedade civil. São essas unidades 
que oferecem diversos serviços aos trabalhadores e 
empresas. 

As unidades de atendimento estão presentes na 
maioria dos municípios. Há pelo menos uma uni-
dade em 525 municípios, o que corresponde a 
85,1% dos municípios pesquisados. Os demais 
92 municípios sem unidades de atendimento são 
localidades com menos de 100 mil habitantes. É 
preocupante que quase metade (47,8%) dos municí-
pios sem unidades de atendimento possuem baixos 
níveis de riqueza e baixos ou intermediários níveis 
de escolaridade e longevidade, conforme aponta o 
índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 
(Fundação Seade, 2005).

Nos 525 municípios que oferecem serviços de aten-
dimento a trabalhadores e empresas é grande a pre-
sença das três esferas de governo, com predominân-
cia do municipal (Tabela 1). A pesquisa identificou em 
513 municípios a existência de PATs, outras unidades 
próprias da prefeitura e/ou unidades da prefeitura 
em convênio com o governo federal. Em somente 12 
municípios há unidades pertencentes unicamente a 
outras instituições, que podem incluir entidades da 
sociedade civil, tais como os centros de atendimento 
pertencentes a sindicatos de empregados.

Em termos da quantidade de unidades de atendi-
mento por entidade responsável, há uma hetero-
geneidade de padrões de instalação. Destacam-se 
as unidades próprias das prefeituras, presentes 
em mais da metade dos municípios pesquisados 
(53,3%). Encontram-se PATs em 183 municípios e 
as unidades das prefeituras em convênio com o 
governo federal em 185 municípios. Existem também 
unidades pertencentes a outras instituições em 122 
municípios paulistas.

Nos 513 municípios com unidades de atendimento 
governamentais, a pesquisa identificou os serviços 
oferecidos por essas unidades, a fim de verificar 
a existência de ações municipais de geração de 
emprego, trabalho e renda. Na tabela 3 são relacio-
nados os serviços de atendimento a trabalhadores 

Tabela 1
Distribuição das Unidades de Atendimento a Trabalhadores e Empresas, segundo Entidades Responsáveis
Municípios do Estado de São Paulo
2005-2007

Entidades Responsáveis
Municípios

Número %

Total 525 100,0

PAT, unidades pertencentes a prefeitura e/ou outras instituições 513 97,7

Unidades de atendimento pertencentes exclusivamente a outras instituições 12 2,3

Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação Seade. Pesquisa Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007.
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Tabela 2
Proporção das Unidades de Atendimento a Trabalhadores e Empresas,

segundo tipo de Entidade Responsável
Municípios do Estado de São Paulo

2005-2007

Tipo de Entidade Responsável
Municípios

Número %

Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT 183 29,7

Unidade de atendimento da Prefeitura 329 53,3

Unidade de atendimento da Prefeitura em convênio com o governo federal 185 30,0

Unidade de atendimento pertencente a outras instituições 122 19,8

Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação Seade. Pesquisa Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007.

Tabela 3
Existência de Serviços Prestados pelas Unidades de Atendimento a Trabalhadores e Empresas

Municípios do Estado de São Paulo
2005-2007

Tipo de serviço prestado
Sim Não

Número % Número %

Emissão de carteira de trabalho 464 90,4 49 9,6

Requerimento de seguro-desemprego 195 38,0 318 62,0

Cadastramento de desempregados 245 47,8 268 52,2

Captação de vagas junto à iniciativa privada 291 56,7 222 43,3

Encaminhamento dos candidatos para as empresas 322 62,8 191 37,2

Orientação trabalhista 182 35,5 331 64,5

Informações sobre cursos de qualificação profissional 326 63,5 187 36,5

Manutenção de cadastro de trabalhadores de atividades em manutenção domiciliar 
(pedreiros, eletricistas, encanadores, etc.)

206 40,2 307 59,8

Divulgação dos serviços junto à iniciativa privada 258 50,3 255 49,7

Realização de atividades conjuntas com empresas para recrutamento e seleção de 
pessoal

264 51,5 249 48,5

Outras 95 18,5 418 81,5

Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação Seade. Pesquisa Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007.
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e empresas e os resultados obtidos para o Estado 
de São Paulo. 

A emissão de carteira de trabalho é o serviço mais 
oferecido pelas unidades de atendimento governa-
mentais, presente em 90,4% dos 513 municípios. 
Em seguida, destaca-se o serviço de fornecimento 
de informações sobre cursos de qualificação pro-
fissional (63,5%). O encaminhamento dos candi-
datos a uma vaga nas empresas, típico serviço 
de intermediação de mão-de-obra, é oferecido 
em 62,8% desses municípios. Outros serviços de 
intermediação também são encontrados em mui-
tos municípios, como a captação de vagas junto à 
iniciativa privada (56,7%), realização de atividades 
conjuntas com empresas para recrutamento e se-
leção de pessoal (51,5%), divulgação dos serviços 
junto à iniciativa privada (50,3%) e cadastramento 
de desempregados (47,8%). O requerimento de 
seguro-desemprego é oferecido em 195 municípios 
(38,0%).

Desse modo, a pesquisa confirmou a existência de 
políticas ativas municipais de emprego, trabalho e 
renda feitas por meio das unidades de atendimento 
a trabalhadores e empresas. Essas unidades se 
encontram em 85,1% dos municípios pesquisados, 

independente da instância de governo responsável. 
Percebe-se, ainda, que os serviços prestados por 
essas unidades são bastante heterogêneos, com 
destaque para os serviços de intermediação de mão-
de-obra e o requerimento de seguro-desemprego.

Embora a presença de unidades de atendimento 
seja expressiva, a pesquisa não permite inferir a 
respeito da qualidade dos serviços oferecidos Essa 
discussão requer levantamentos de outra ordem 
que permitissem a avaliação da gestão dos serviços 
de atendimento ao trabalhador, bem como das de-
mais ações municipais para geração de emprego, 
trabalho e renda. De qualquer forma, a Pesquisa 
Municipal coletou outros dados que podem ser úteis 
para estruturar um projeto de avaliação da política 
municipal de emprego, trabalho e renda, como os 
referentes à existência de cadastros de entidades 
parceiras e da população atendida e de algum tipo 
de avaliação dessa política municipal.

QUALIFICAçãO PROFISSIONAL

Dos 617 municípios que responderam a pesquisa, 
599 (97,0%) ofereceram cursos gratuitos de qualifi-
cação profissional entre 2005 e 2007, conformando 
832.343 vagas distribuídas em 9.716 cursos. Esse 

Tabela 4
Distribuição dos Cursos de Qualificação Profissional, segundo Porte Populacional dos Municípios 

Estado de São Paulo
2005-2007

Porte Populacional
População (1) Cursos Oferecidos

Números % Números %

Total  39.026.358 100,0  9.716 100,0

Menos de 20 mil habitantes  2.847.344 7,3  4.418 45,5

De 20 até menos de 100 mil habitantes  7.453.837 19,1  3.054 31,4

De 100 até menos de 300 mil habitantes  8.093.481 20,7  1.277 13,1

300 mil e mais habitantes  20.631.696 52,9  967 10,0

Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação Seade. Pesquisa Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007.
(1) Projeção da População Total Residente, em 1º julho de 2007, dos 617 municípios que responderam a pesquisa.
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resultado demonstra o enraizamento da questão da 
qualificação profissional, que teve grande impulso 
com a criação do Planfor – Plano Nacional de Educa-
ção Profissional (Plano Nacional de Qualificação do 
Trabalhador, posteriormente) na década de 1990. O 
Planfor representou um esforço de democratização 
do acesso à qualificação profissional básica, até 
então restrito a uma pequena parcela da população 
nos grandes centros atendida pelo Sistema S (Senai, 
Senac, Senar, Sesc, Sest, Sesi e Sebrae), que se 
originou na década de 1940 com o intuito de atender 
às necessidades de aperfeiçoamento profissional 
dos trabalhadores para a indústria.

É importante notar que a maioria dos cursos re-
gistrados se realizou em municípios de pequeno 
porte populacional. Quase metade deles (45,4%) 
aconteceu em municípios com menos de 20 mil ha-
bitantes, que abrangem 7,3% da população paulista. 
Os municípios com população igual ou superior a 
300 mil habitantes, que abrigam 52,8% da popula-
ção do Estado, ofertaram apenas 9,9% dos cursos 
gratuitos de qualificação profissional captados pela 
pesquisa (Tabela 4).

Outro dado interessante levantado pela pesquisa foi 
identificar que 87,4% dos cursos foram realizados 
em parceria com as prefeituras, percentual que al-
cança 96,1% nos municípios com mais de 300 mil 
habitantes. Esses resultados sugerem o papel de 
protagonista adotado pelos municípios na gestão 
dessas políticas.

Entre as entidades executoras dos cursos, os ór-
gãos públicos municipais foram as mais freqüentes 
(42,0%), especialmente nos maiores municípios 
(50,1% nos municípios de 100 a 300 mil habitantes 
e 57,3% nos municípios com mais de 300 mil ha-
bitantes). O Sistema S  foi importante na execução 
dos cursos, respondendo por 35,9% deles, 43,8% 
nos municípios com menos de 20 mil habitantes. 
Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, 
as entidades da sociedade civil participaram da 
execução de 20,9% dos cursos.

A partir dos resultados apresentados é tida a re-
levância do poder público municipal nas políticas 
públicas de qualificação profissional, alinhando-se 
à tendência de descentralização da gestão das 
políticas públicas. A participação da sociedade civil, 
em especial nos grandes municípios, e do Sistema 
S também são expressivas nesse processo. Os  
resultados sugerem inexperiência das administra-
ções dos municípios pequenos na gestão desse 
tipo de política pública, necessitando maior auxílio 
de agentes externos. 

Pouco mais da metade (51,4%) dos municípios que 
realizaram cursos informou encaminhar os egressos 
ao mercado de trabalho, o que demonstra preocu-
pação em buscar sintonia com as oportunidades de 
ocupações existentes nos municípios.

No tocante ao público-alvo dos cursos, 52,4% deles 
foram direcionados ao público em geral, um resultado 
que pode revelar problemas de focalização da própria 
ação pública de qualificação profissional. As mulheres 
foram a prioridade em 13,1% dos cursos, elevando-se 
nos municípios com menos de 20 mil habitantes para 
16,6%. Nesses municípios menores, 12,5% dos cursos 
foram dedicados a grupos ocupacionais específicos. 

Tabela 5
Distribuição dos Cursos de Qualificação Profissional,  

segundo Entidade Executora
Estado de São Paulo

2005-2007

Tipo de Entidade Executora
Participação 

(%)

Total (1)  100,0 

Órgão público municipal  42,0 

Órgão público estadual  3,3 

Entidade da Sociedade Civil  13,5 

Entidade Sindical  3,1 

Entidade Patronal  2,1 

Sistema S  36,0 
Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação Seade. 
Pesquisa Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007.
(1) Inclui “Sem informação”.
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Nos municípios com mais de 100 mil habitantes 
destacam-se os cursos dirigidos a jovens e desem-
pregados, o que se justifica pela presença mais 
incisiva desses problemas nas grandes cidades.

Tabela 6
Distribuição dos Cursos de Qualificação Profissional, se-

gundo Público Alvo
Estado de São Paulo

2005-2007

Público-alvo Participação (%)

Total  100,0 

Jovens  10,0 

Desempregados  7,9 

Idosos  0,5 

Deficientes  0,3 

Mulheres  13,1 

Empreendedores/micro e pequenos 
empresários  6,8 

Grupos ocupacionais  8,7 

População em geral  52,4 

Sem informação  0,3 
Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT; Fundação 
Seade. Pesquisa Municipal: Diagnóstico para Qualificação Profissional – 2007.

Conforme demonstra a pesquisa, pode-se observar 
que os cursos oferecidos, no período de 2005 a 2007, 
são principalmente voltados ao desenvolvimento de 
atividades de auto-ocupação ou geração de renda, 
iniciativas empreendedoras e conhecimentos gerais. 
Segundo estudo para verificação da demanda por 
qualificação profissional, realizado pela Secretaria 
de Estado de Emprego e Relações do Trabalho de 
São Paulo, em parceria com a Fundação Seade, a 
oferta de cursos não corresponde às reais neces-
sidades da atividade econômica e aos anseios dos 
gestores da política (Anexo 1).

Destes resultados é possível sugerir um perfil da 
qualificação profissional no Estado. A ação das 
prefeituras é maior nos municípios pequenos, onde a 
necessidade de amparo do poder público à popula-
ção é maior devido à dinâmica dos mercados locais. 

Os cursos de qualificação profissional básica ofereci-
dos transitam na tênue linha que separa políticas de 
geração de emprego, trabalho e renda, e assistência 
social. Eles funcionam de modo a demonstrar à 
população a preocupação do poder público. Assim, 
pode-se dizer que a qualificação básica oferecida 
relaciona-se mais a uma política de atenção à digni-
dade humana do que a uma política ativa de caráter 
estruturante do mercado de trabalho. 

Dos dados analisados se pode vislumbrar o processo 
de descentralização da gestão pública no campo 
da qualificação profissional mediante a participação 
dos agentes locais, o poder municipal e a sociedade 
civil organizada. A participação do poder municipal, 
especialmente nos municípios menores, que de-
monstra o esforço do poder público em atender às 
carências da população, é bastante representativo 
desse processo.

As políticas de qualificação profissional dependem 
na sua formulação do diagnóstico da oferta e de-
manda no mercado do mercado de trabalho, de mo-
nitoramento e avaliação, bem como de mecanismos 
efetivos de accountability. Considera-se, portanto, 
necessário maior capacitação dos gestores de 
modo a obter resposta mais adequada a um proble-
ma que seja também mais bem diagnosticado.

CONSIDERAçõES FINAIS

A Pesquisa Municipal 2007 – Diagnóstico para Qua-
lificação Profissional da Fundação Seade pretendeu 
verificar a situação atual dos municípios paulistas 
no que tange a seus esforços para geração de 
emprego, trabalho e renda, entendidos como uma 
das condições para se formular e implementar uma 
política que os coordene e, desse modo, otimizar 
a alocação de recursos e ampliar as chances de 
sucesso. Além disso, os dados analisados confor-
mam um diagnóstico inicial, mesmo que parcial, 
dessa política e um subsídio às propostas para sua 
reformulação.
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Como síntese, o diagnóstico feito mostrou um quadro 
de situações heterogêneas que devem ser conside-
radas na formulação de uma política que se propõe 
mais efetiva do que as tradicionais ações desenvol-
vidas em São Paulo. Os dados analisados revelam 
também que o sucesso dessa modalidade de política 
pressupõe o cuidadoso dimensionamento das ações 
ajustado para diferentes públicos-alvo, o que também 
influenciará a definição do conteúdo dos cursos de 
qualificação profissional a serem ministrados. 

A heterogeneidade da situação municipal no que 
diz respeito às bases institucionais e operacionais 
para estímulo ao emprego, trabalho e renda sugere 
que a implementação dessas políticas não pode 
ocorrer de forma homogênea em todos as áreas 
do Estado. Prioridades e formas de atuação em 
cada município ou grupos de municípios devem ser 
definidas previamente. 

Por fim, diante da heterogênea situação constatada 
entre os municípios, a Pesquisa Municipal 2007 – 
Diagnóstico para Qualificação Profissional deve ser 
vista como elemento que contribui para a efetiva de-
finição de programas de capacitação e qualificação 
profissional comprometido com as efetivas neces-
sidades da população paulista ao proporcionar os 
elementos necessários ao seu diagnóstico.
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ANEXO 1
Vagas nos Cursos de Qualificação Profissional, segundo Família Ocupacional

Estado de São Paulo
2005-2007

 

Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – Sert; Fundação Seade. Pesquisa Municipal: Diagnóstico para 
Qualificação Profissional – 2007.

 
Simples Acumulada

TOTAL 832.343     -

2624  Artistas visuais e desenhistas industriais 103.460     12,4 12,4
3172  Técnicos em operação e monitoração de computadores 101.352     12,2 24,6
8483  Padeiros, confeiteiros e afins 55.688       6,7 31,3
7632  Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 47.403       5,7 37,0
Melhoria Adiministrativa 47.336       5,7 42,7
5161  Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 45.627       5,5 48,2
5132  Cozinheiros 43.108       5,2 53,3
4110  Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares ad 36.021       4,3 57,7
7682  Trabalhadores artesanais da confecção de peças e tecidos 33.057       4,0 61,6
7681  Trabalhadores de tecelagem manual, tricô, crochê, rendas e a 27.333       3,3 64,9
Habilidade Gerais 18.520       2,2 67,1
0060  Cooperativismo 13.927       1,7 68,8
9511  Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 10.575       1,3 70,1
6231  Trabalhadores na pecuária de animais de grande porte 9.958         1,2 71,3
6221  Trabalhadores agrícolas na cultura de gramíneas 9.432         1,1 72,4
5211  Operadores do comércio em lojas e mercados 8.468         1,0 73,4
7711  Marceneiros e afins 8.123         1,0 74,4
0050  Autodesenvolvimento 7.583         0,9 75,3
4223  Operadores de telemarketing 7.486         0,9 76,2
7511  Artesãos de metais preciosos e semi-preciosos 7.448         0,9 77,1
9144  Mecânicos de manutenção de veículos automotores 6.950         0,8 78,0
4221  Recepcionistas 6.869         0,8 78,8
6220  Trabalhadores de apoio à agricultura 6.824         0,8 79,6
5134  Garçons, barmen, copeiros e sommeliers 6.082         0,7 80,3
0070  Programas Públicos 5.496         0,7 81,0
5114  Guias de turismo 5.109         0,6 81,6
7156  Trabalhadores de instalações elétricas 4.814         0,6 82,2
7152  Trabalhadores de estruturas de alvenaria 4.630         0,6 82,7
3541  Técnicos de vendas especializadas 4.068         0,5 83,2
0040  Orientação e Formação profissional 3.820         0,5 83,7

Família Ocupacional  Número de 
Vagas 

Participação  (%)

 

100,0
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ANEXO 2

Cursos de Qualificação Profissional Demandados por Participantes das Oficinas
Estado de São Paulo

2005-2007

 

Fonte: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – Sert; Fundação Seade; Fundação 
Prefeito Faria Lima – Cepam. Oficinas sobre Qualificação Profissional – 2007.

 
Nome do curso ou ocupação

Número de 
oficinas em que 
foi demandado

Pedreiro 43
Recepcionista, em geral 38
Vendedor de comércio varejista 32
Garçom 27
Soldador 27
Costureiro, a máquina na confecção em série 26
Operador de computador (inclusive microcomputador) 23
Empregado doméstico faxineiro 21
Eletricista de instalações (edifícios) 21
Técnico de vendas 20
Assistente administrativo 20
Cozinheiro geral 20
Encanador 17
Eletricista de manutenção eletroeletrônica 17
Porteiro de edifícios 16
Operador de empilhadeira 15
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 14
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 13
Controlador de entrada e saída 12
Operadores de telemarketing 12
Camareiro  de hotel 12
Jardineiro 12
Padeiro 12
Trabalhador da manutenção de edificações 12
Cozinheiros 11
Catador de material reciclável 11
Carpinteiro 11
Mec. manut. automóveis, motocicletas e veículos similares 11
Guia de turismo 9
Vigia 9
Ladrilheiro 9
Pintor de obras 9
Ajustador mecânico 9
Cuidador de idosos 8
Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas 8
Melhoria administrativa 7
Confeiteiro 7
Artesão e Artista (artes visuais) 6
Modelista de roupas 6
Metrologista 6
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Esta seção destina-se a material relacio-
nado a recuperação da memória institu-
cional das Estatísticas Públicas.

A história do Seade 
documentada em 
livro lançado na 
comemoração dos 30 
anos de sua fundação 
na Assembléia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo no dia 17 
de novembro
Maria Cecília Comegno
Assessora da Fundação Seade

Completar 30 anos de existência não é um fato tão 
corriqueiro entre as instituições públicas brasilei-
ras, sobretudo quando se trata de uma entidade 
produtora de estatísticas que espelham a realidade 
socioeconômica de uma unidade da Federação. 
Isso tem a ver com a visão que a própria sociedade 
tem de si mesma, e esta, pelo menos até o presente, 
não se mostrou terreno fértil para as instituições de 
pesquisa, ciência e tecnologia.  

Mesmo assim, nota-se que a informação desde o 
remoto passado, se constituiu, em um elemento 
estratégico de um país, tanto na paz como na 
guerra. Desde os longínquos dias de 1892, em que 
se registra a criação da Repartição de Estatística e 
Arquivo do Estado de São Paulo, o Governo mani-

festava preocupação com a coleta de informações 
confiáveis sobre o Estado de São Paulo. Esse 
serviço encarregava-se de fazer o mapa eleitoral, 
o movimento de entrada e saída de imigrantes, o 
movimento da população do estado, quanto aos 
nascimentos, aos óbitos e casamento. Essas estatís-
ticas eram publicadas nos Relatórios Estatísticos de 
1894 até 1901, quando passaram a ser chamados 
de Anuário Estatístico. 

Dessa época até o inicio dos anos 70, a produção 
de estatísticas conheceu períodos de estabilidade, 
interrupções e, mesmo, de paralisação de sua 
atividade. 

A criação da Fundação Seade, em 4 de dezembro 
de 1978, decorreu de sucessivas tentativas, na 
década de 70, de se dotar o governo do Estado de 
um sistema estadual de informações capaz de sub-
sidiar a política pública. Antes mesmo de assumir o 
posto de governador em 1975, Paulo Egydio Martins 
solicitou à Associação Nacional de Programação 
Econômica e Social (Anpes) um diagnóstico dos 
principais problemas do Estado de São Paulo com 
vistas a elaborar um planejamento estratégico para 
sua gestão. Entre outros aspectos, esse diagnóstico 
concluía não serem satisfatórias as condições de 
conhecimento da realidade paulista e propunha, 
além da criação de um conjunto de indicadores 
socioeconômicos, uma série de medidas para ade-
quar o novo sistema de informações aos órgãos da 
administração pública.  Com a nova gestão, cria-se 
na estrutura do Departamento de Estatística, vin-
culado à Secretaria de Economia e Planejamento, 
uma equipe com a responsabilidade de planejar e 
administrar o Sistema Estadual de Informações (SEI) 
com atuação em quatro campos: normativo (normas 
e diretrizes para o funcionamento de uma política es-
tadual de análise de dados); estratégico (induzir os 
usuários e contribuintes a utilizarem o SEI de forma 
adequada para criar as condições de realimentação 
do sistema); recursos humanos (capacitação dos 
operadores e usuários) e técnico (atuação no pla-
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nejamento, avaliação, coleta, organização, análise e 
disseminação). O principal pressuposto era de que 
o SEI deveria operar como um recurso básico para 
o planejamento das atividades de governo e para 
tanto estabelecer uma infra-estrutura para criar as 
condições de geração da informação por meio de 
seus subsistemas – as secretarias de estado.  No 
mesmo ano, foi institucionalizado por decreto o Sis-
tema Estadual de Análise de Dados- Seade e criado 
o grupo executivo para sua implantação. Também 
foi criada a Coordenadoria de Análise de Dados – 
matriz da futura Fundação Seade - que comportava 
três unidades: análise de dados, planejamento de 
informação e processamento de dados.  

Apesar do clima de opressão que vivia o país e 
resistências por parte dos órgãos setoriais, foi um 
período de avanço na produção de sistemas de 
informação no Estado, tais como, implantação da 
Sala de Situação no Palácio dos Bandeirantes, in-
serção dos sistemas de informação e capacitação 
de  recursos humanos nas secretarias estaduais, 
construção do Sistema de Informação Setorial, 
criação do Serviço de Perguntas e Respostas dis-
ponibilizado pelo telefone da Central de Dados e 
Referências.   

Entretanto, nas idas e vindas do movimento polí-
tico, surgem situações desfavoráveis nas quais a 
autonomia das instituições fica ameaçada. Com a 
indicação de Paulo Salim Maluf  –e antes de sua 
posse – para o governo do Estado alterar-se-ia o 
quadro político e, cientes dessa situação, alguns 
integrantes do governo Paulo Egydio Martins iniciam 
um processo de articulação para dotar de maior au-
tonomia algumas entidades em questão. Uma das 

formas encontradas para combater essa ameaça foi 
adequar os órgãos potencialmente periclitantes ao 
modelo institucionalmente de fundações. Após dife-
rentes esforços e articulações políticas, o Governa-
dor Paulo Egydio Martins propôs para a Assembléia 
Legislativa o projeto de Lei 437, de 1978, no qual 
autorizava o poder executivo instituir a Fundação 
sistema Estadual de Análise de Dados – Seade. 
Em pouco mais de três semanas, exatamente em 
4 de dezembro do mesmo ano, a Fundação Seade 
torna-se uma realidade por meio da Lei 1.866.             

O livro de autoria de Shozo Motoyama, Renato Tei-
xeira Vargas e Maria Cecília Comegno, Seade, uma 
história exemplar,  lançado em comemoração aos 
30 anos dessa instituição, retrata não somente com 
mais detalhes e depoimentos os primórdios da ati-
vidade produtora de estatísticas públicas no Estado 
de São Paulo, mas sobretudo narra a trajetória da 
Fundação Seade e sua inserção na sociedade que 
a cerca do ponto de vista de sua produção, de seus 
impasses, dos seus méritos e da sua contribuição 
para o entendimento da realidade socioeoconômica 
paulista.   

Uma das atividades mais inovadoras produzidas 
pela Fundação Seade, a elaboração do índice 
Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), levou 
a Assembléia Legislativa a prestar-lhe homenagem 
especial pelos 30 anos de sua existência, em 17 de 
novembro de 2008. Nessa mesma oportunidade, a 
Fundação Seade reconheceu a visão estratégica 
do governador Paulo Egydio Martins e lhe prestou 
merecida homenagem pela iniciativa de dotar o 
governo do Estado de uma estrutura informacional 
moderna. 
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Esta seção destina-se a material relacio-
nado a recuperação da memória institu-
cional das Estatísticas Públicas.

Os cursos Anipes 
realizados em 
2008: Programas, 
participantes e 
avaliações
Priscila Hoder de Freitas
Fundação Seade

APRESENTAçãO

Como uma das atividades da atual gestão, a Anipes 
está propondo a realização de uma série de cursos 
de capacitação técnica no campo da demografia, 
estatísticas públicas, indicadores sociais, análise 
econômica regional e de várias outras temáticas.

Os cursos são oferecidos em diversos locais pelo 
país e contam com a colaboração de técnicos das 
instituições estatísticas na apresentação dos con-
teúdos e organização dos eventos.

Cada curso tem uma proposta temática específica 
voltada para técnicos do setor público, especial-
mente os pertencentes às instituições estatísticas e 
aqueles envolvidos no ciclo de políticas públicas nas 
secretarias estaduais e municipais pelo país.

Em 2008, realizaram-se três edições do curso de ca-
pacitação. De 22 a 24 de setembro, nas instalações 
da Fundação de Economia e Estatística – FEE, em 
Porto Alegre, foi realizado o primeiro curso, sobre 

Metodologias de Análise Econômica Intersetorial e 
Interregional, ministrado por Alexandre Alves Porsse 
da FEE-RS. O curso objetivou introduzir a temática 
com ênfase na apresentação dos modelos insumo-
produto, apresentados em uma perspectiva teórica 
e aplicada. Os tópicos tratados foram: modelos de 
insumo-produto (teoria e indicadores de análise); 
metodologia de elaboração de uma matriz insumo-
produto; análise exploratória dos resultados da 
MIP-RS e introdução a modelos de equilíbrio geral 
computável. Foram 39 participantes, em sua maioria 
oriundos de instituições filiadas à Anipes.

De 8 a 10 de outubro, no auditório da Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, 
em São Paulo, foi realizado o segundo curso, sobre 
Fontes de Dados e Metodologias para Construção 
de Indicadores Analíticos e Sintéticos. A própria ins-
tituição encarregou-se das inscrições e organização 
do evento. Houve cerca de 150 inscritos, dos quais 
80 foram selecionados para um primeiro curso. De-
vido ao enorme contingente de inscritos, o Seade 
organizará uma segunda edição do mesmo curso, 
de 1 a 3 de dezembro.

O curso teve como finalidade introduzir conceitos 
e técnicas acerca da coleta, construção e organi-
zação de indicadores para subsidiar as etapas do 
ciclo de políticas públicas, em especial as técnicas 
de construção de indicadores para elaboração de 
diagnósticos socioeconômicos e monitoramento 
de programas. O curso foi ministrado por técnicos 
da Fundação Seade e dividido em oito módulos 
temáticos: conceitos básicos sobre fontes e indica-
dores para o ciclo de políticas públicas; produção 
das estatísticas vitais e indicadores demográficos; 
indicadores de saúde; indicadores educacionais; 
indicadores de mercado de trabalho e renda; indi-
cadores de segurança pública; construção de indi-
cadores sintéticos: IPRS e IPVS; PPA e indicadores 
de avaliação de programas.

Durante o evento foram distribuídos materiais biblio-
gráficos, como exemplares da Revista São Paulo em 
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FEE Seade Cepro

22 a 24/set. 8 a 10/out. 1 a 3/dez. 5 a 7/dez.

Metodologias de Análise 
Econômica Interseto-
rial e Interregional – Dr. 
Alexandre Alves Porsse/
FEE-RS

Fontes de Dados e Metodologias para Construção 
de Indicadores Analíticos e Sintéticos

Introdução à Análise 
Demográfica Regional 
– José Ribeiro Soares 
Guimarães/SEI-BA 

Subtemas Módulos Objetivos

Modelos de insumo-pro-
duto: teoria e indicadores 
de análise

Conceitos básicos sobre fontes e indicadores para 
o ciclo de políticas públicas – Paulo de Martino 
Jannuzzi

Introduzir as principais 
fontes de dados, concei-
tos, indicadores e mode-
los interpretativos

Metodologia de elabo-
ração de uma matriz 
insumo-produto

A produção das estatísticas vitais e indicadores 
demográficos – Mônica La Porte Teixeira e Antonio 
Benedito Marangone Camargo

Apresentar as tendências 
demográficas recentes 
no Brasil e suas

Análise exploratória dos 
resultados da MIP-RS

Indicadores de saúde – Irineu Francisco Barreto 
Jr.

Apresentar as tendências 
demográficas recentes 
no Brasil e suas regiões

Introdução a modelos 
de equilíbrio geral com-
putável

Indicadores educacionais – Elaine Garcia Minuci Discutir as perspectivas 
futuras da população e 
suas implicações para as 
políticas públicas

Indicadores de Mercado de Trabalho e Renda - Ale-
xandre Jorge Loloian

Apresentar o projeto do 
Sistema Integrado de 
Projeções e Estimati-
vas Populacionais IBGE/
Anipes

Indicadores de Segurança Pública - Renato Sérgio 
de Lima   

Apresentar o projeto do 
Sistema Integrado de 
Projeções e Estimati-
vas Populacionais IBGE/
Anipes

A construção de Indicadores sintéticos: IPRS e IPVS 
- Maria Paula Ferreira 

O PPA e Indicadores de Avaliação de Programas - 
Sonia Nahas de Carvalho 

Quadro 1
Conteúdo Programático dos Cursos

Programação Anipes 2008
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Perspectiva e da publicação Indicadores básicos 
para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações, da 
RIPSA, disponibilizados pelo Seade, além de pro-
duções da Secretaria Municipal de Planejamento 
de São Paulo: Olhar São Paulo, Contrastes urbanos; 
Município em mapas – cultura e território: uma análise 
da economia e dos espaços culturais na cidade; 
Município em mapas: panorama.

O terceiro curso, realizado entre 5 e 7 de novembro, 
na Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e 
Sociais do Piauí – Cepro, e ministrado por José 
Ribeiro Soares Guimarães/SEI-BA, teve como 
temática a análise demográfica regional. O seu 
objetivo foi introduzir as principais fontes de dados, 
conceitos, indicadores e modelos interpretativos 
necessários para o entendimento de relatórios de 
análises demográficas regionais, além de apre-
sentar as tendências demográficas recentes no 
Brasil e suas regiões, discutindo a evolução da 
fecundidade, mortalidade e migrações internas, e 
as perspectivas futuras da população e suas impli-
cações para as políticas públicas. Foi apresentado 
o projeto do Sistema Integrado de Projeções e 
Estimativas Populacionais IBGE/Anipes. O curso 
contou com 31 participantes, em sua maioria do 
Cepro e  estudantes da UFPI.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

Os cursos tiveram um público variado, como mostra a 
Tabela 1. Na FEE e  no Cepro, a maioria dos participan-
tes era de instituições filiadas à Anipes, enquanto no 
Seade o público foi mais heterogêneo, apesar da maior 
parte também pertencer à Anipes, havia participantes 
dos setores públicos municipal, estadual e federal e 
de universidades / institutos de pesquisa. 

Quanto ao nível de escolaridade dos participantes, 
chama atenção a quantidade de mestres e doutores 
presentes nos cursos, chegando a ultrapassar o 
número de participantes com ensino superior, que 
também é elevado. Isso comprova que os assuntos 
tratados nos cursos são importantes para a capaci-
tação de técnicos.

AVALIAçãO DE CURSOS

Ao final de cada curso, foram entregues formulários 
de avaliação aos participantes, para que eles atri-
buíssem uma nota de 0 a 5, em diversas questões 
sobre planejamento e execução do curso. Em ge-
ral, obtiveram-se avaliações bastante satisfatórias, 
como mostra a Tabela 3. Não houve diferenças 
significativas entre as avaliações dos participantes 
comparando a origem de suas instituições.

Um item que necessita atenção refere-se às cargas 
horárias dos cursos, que foram avaliadas como 
não tão satisfatórias, assim como as indicações 
bibliográficas. Observa-se também a necessidade 
de aprofundamento dos temas, o que é perceptível 
em sugestões de participantes.

Tabela 1
Participantes dos cursos, 

segundo natureza da instituição de origem

Natureza da Instituição FEE Seade Cepro
Anipes 25 26 19

ONGs - 4 - 

Outros 3 6 - 

Setor público federal 5 6 - 

Setor público estadual 4 15 7 

Setor público municipal - 9 - 

Universidades / 
institutos de pesquisa 2 9 5 

Total 39 75 31 

Tabela 2
Participantes dos cursos, segundo nível de escolaridade

Nível de escolaridade 
(completo ou cursando) FEE Seade ¹ Cepro

Ensino Superior 9 22 12

Especialização 6 16 12

Mestrado 11 15  5

Doutorado 13 11  -

Total 39 64  31
(1) Não foi possível obter informações de 11 participantes.
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Havia um campo no formulário de avaliação para 
que os participantes contribuíssem com observa-
ções, sugestões e novas propostas de capacitação. 
Em geral, os participantes sugeriram novos cursos 
/ oficinas a serem promovidos pela Anipes.

Os resultados das avaliações do curso realizado na 
FEE, sobre metodologias de análise econômica, de-
monstraram que são de interesse das instituições cur-
sos sobre modelos insumo-produto com conteúdo que 
possa ser aplicado em seus Estados específicos.

Já em São Paulo, no Seade, devido ao elevado nú-
mero de inscrições e conseqüentemente a seleção 
de um público heterogêneo, os participantes se 
identificaram com determinados módulos de acordo 
com suas áreas de atuação. Portanto, sugeriram-se 
aprofundamento de assuntos específicos e aumento 
da carga horária do curso. Algumas observações 
destacam a falta de relevância, conhecimento e 
priorização de indicadores na área da cultura nos 
âmbitos estadual e municipal. 

Anipes Setor público estadual Setor público federal
Setor 

público 
municipal

Universidades / 
institutos de pesquisa

ONGs ou outras Total geral

Quesitos FEE Seade Cepro FEE Seade Cepro FEE Seade Cepro Seade FEE Seade Cepro FEE Seade Cepro FEE Seade Cepro

A
va

lia
çã

o 
da

 D
is

ci
pl

in
a

Conteúdo 
programático

4,9 4,4 5,0 4,8 4,5 4,9 5,0 4,0 4,5 4,3 5,0 4,9 5,0 5,0 4,5 4,5 4,9 4,5 4,9

Encadeamento 
dos temas 

4,9 4,4 5,0 4,8 4,5 4,7 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 4,6 4,7 5,0 4,3 5,0 4,9 4,5 4,8

Material 
distribuído

4,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 5,0 5,0 4,5 4,8 5,0 4,7 4,3 5,0 4,8 4,5 4,7 4,7 4,6

Carga horária foi 
suficiente

4,2 3,7 4,5 4,0 3,6 4,3 4,3 3,0 4,5 4,5 3,0 3,8 4,0 5,0 4,0 3,0 4,1 3,8 4,2

Respostas 
adequadas aos 
questionamentos

5,0 4,6 5,0 4,8 4,7 5,0 5,0 5,0 4,0 4,8 5,0 4,9 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 4,7 4,9

Indicações 
bibliográficas

4,9 4,1 5,0 4,8 4,1 4,9 5,0 5,0 4,0 3,5 4,0 3,6 4,7 5,0 4,4 4,5 4,9 4,1 4,8

R
es

ul
ta

do
s 

e 
A

pl
ic

ab
ili

da
de

Adquiri novos 
conhecimentos

4,4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,4 5,0 5,0 4,0 3,8 4,0 4,8 5,0 5,0 4,5 3,0 4,5 4,5 4,4

Assuntos 
abordados são 
relevantes

4,6 4,9 4,6 4,8 4,9 4,3 5,0 5,0 3,5 4,8 4,0 4,7 4,7 5,0 4,5 3,0 4,6 4,8 4,3

Sou capaz de 
transmitir os 
conhecimentos 
adquiridos

3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,3 5,0 4,2 3,0 4,0 4,1 3,9

Há temas para 
aprofundamento

4,7 4,8 4,6 4,8 4,8 4,2 4,7 5,0 4,5 4,7 5,0 4,3 4,3 5,0 4,8 3,0 4,7 4,7 4,3

Nota: Os quesitos foram avaliados numa escala de 0 (Nada Satisfeito / Discordo Totalmente) a 5 (Muito satisfeito / Concordo Totalmente).

As sugestões apresentadas no curso do Cepro 
giraram em torno de realização de um curso 
complementar, mais aprofundado, sobre análise 
demográfica regional. 

Foram propostos os seguintes temas para novos 
cursos: construção de indicadores de avaliação da 
educação; indicadores para habitação, saneamen-
to, etc.; economia do setor público; avaliação de 
políticas e programas públicos; técnicas de leitura 
de dados, tabelas, mapas e gráficos para análise 
de indicadores; elaboração de diagnósticos socio-
econômicos para subsídio de políticas públicas; 
estudo de casos sobre a importância do estudo / 
análise demográfica regional com o crescimento 
urbano; crescimento x desenvolvimento x impactos 
ambientais x população (densidade populacional); 
densidades (bolsões de: vazios urbanos x con-
centração habitacional), e novos parâmetros de 
urbanização.
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Curso: Indicadores 
Sociais e Indicadores 
de Direitos Humanos: 
humanizando os 
números para a ação

No 32º. Encontro Anual da ANPOCS, de 27 a 31 de 
outubro de 2008, foi realizado o Curso de Indicadores 
Sociais e Indicadores de Direitos Humanos: Humani-
zando os números para ação, promovido pela equipe 
do projeto Desenvolvimento de proposta de Sistema 
de Indicadores de Direitos Humanos, coordenado 
pela Profa. Dra. Neide Patarra da ENCE/IBGE, com 
apoio da Fundação Ford. 

O objetivo do curso foi o de Introduzir conceitos 
básicos acerca da construção e interpretação de 
indicadores sociais, suas fontes de dados e sua 
utilização para o acompanhamento da agenda de 
Direitos Humanos no Brasil.

O curso realizado junta-se a outras iniciativas da 
equipe de montagem de um sistema de indicadores 
de Direitos Humanos, estruturada a partir de um 
tripé que articula as dimensões fundamentais dos 
direitos, grupos sociais específicos e o procedimen-
to processual, que permite apreender os avanços, 
retrocessos ou estagnação de ações e programas 
voltados à promoção, efetivação e proteção desses 
direitos. 

Nos últimos anos, dada à contínua e crescente de-
manda de instituições públicas, organizações não 
governamentais, universidades, centros de pesquisa 
e movimentos sociais, os indicadores de Direitos 
Humanos vão se configurando e consolidando como 
recurso necessário e inadiável na prática acadêmica 
e no setor público.

Na verdade, a necessidade de se propor um sis-
tema de indicadores de Direitos Humanos vem se 
tornando e tende a se consolidar como uma moda-
lidade das mais expressivas para a elaboração de 
diagnósticos, de monitoramento e de construção 
de cenários de vigências diferenciadas de direitos e 
deveres que constituem o cerne da configuração dos 
direitos como dimensão estruturante da organização 
social moderna. 

Em breve estarão disponíveis outros produtos do 
projeto, a serem oportunamente divulgados para a 
comunidade de pesquisadores e técnicos do Setor 
Público. 

Esta seção é destinada a notas explica-
tivas, esclarecimentos, registros impor-
tantes que pesquisadores da área achem 
importante partilhar com os demais.

 
 
Dia  28/10  
Terça - feira  
Hor: 18:00-19:30 
 

Estatísticas Públicas como ferramenta na reconstrução do social 
Sistema Estatístico Nacional: pesquisas, fontes e dados e sítios na Internet 
Indicadores Sociais: conceitos, propriedades, tipologias  
Síntese de Indicadores e Indicadores sintéticos: uma discussão metodológica 
Prof. Dr. Paulo Jannuzzi (apresentação multimídia) 

 
 
 
Dia 29/10 
Quarta - feira 
Hor: 18:00-19:30 

Indicadores de Direitos Humanos: a trajetória histórica do conceito 
A proposta de um sistema de indicadores de Direitos Humanos – ENCE/IBGE: 
Dimensões contempladas: direitos à alimentação, à educação, à habitação, ao trabalho, à 
saúde e direito à vida;  
Direitos Humanos de grupos sociais específicos: criança e adolescente, mulher, negro, 
idoso, portadores de deficiência, direitos das populações indígenas;  
Fontes de dados e metodologia de estruturação do sistema. 
Profs. Neide Patarra, Débora Santana de Oliveira. Leonardo de Carvalho Silva e Baiena 
Souto 

 
Dia 30/10 
Quinta - feira  
Hor: 18:00-19:30 

O uso de registros administrativos na construção de indicadores intra-urbanos; discussão 
dos sistemas intra-urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro  Prof. Elvis César Bonassa. 
Analise comparada sobre produção de registros estatísticos criminais: registro de 
ocorrências X declaração de óbitos – Prof. Renato de Carvalho Dirk  

 

Programação
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PRADIN E MONIT: 
FERRAMENTAS PARA TOMADA 
DE DECISÃO NO CICLO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

Paulo de Martino Jannuzzi *
Wilmer Lázaro de Miranda** 

       

INTRODUçãO

A gestão pública no país vem passando por um 
processo intenso de tecnificação nos últimos 
anos, com a incorporação de novos métodos e 
ferramentas para elaboração de diagnósticos, na 
identificação espacial das áreas de intervenção, 
no monitoramento dos programas e na tomada de 
decisão de modo geral. 

Além do uso de informação mais específica, confi-
ável e atualizada nas atividades de planejamento e 
gestão, começa-se a constatar também o emprego 
de técnicas mais estruturadas para tratamento, 
análise e uso das mesmas no processo decisório 
em empresas públicas, concessionárias de serviços 
e em Políticas Públicas. Uma destas técnicas, é o 
Apoio Multicritério à Decisão (AMD) ou Análise Mul-
ticritério, ferramenta que pode ter grande utilidade 
nos processos decisórios em Políticas Públicas, em 
situação em que as decisões precisam se pautar 
por critérios técnicos objetivos e transparentes e 
também por incorporar os juízos de natureza política 
e subjetiva dos gestores públicos envolvidos. 

A aplicação desta técnica tem sido facilitada pela 
disponibilidade de aplicativos comerciais e gratuitos, 
disponíveis para download na Internet, com inter-
faces iterativas e simplificadas de uso. Um destes 
aplicativos não comerciais é o Pradin – Programa 
de Apoio à Tomada de Decisão baseada em Indi-
cadores, cujo desenvolvimento foi finaciado pela 
ANIPES entre 2004 e 2006. O aplicativo se encontra 
em sua 3ª. versão, cujas características são aqui 
apresentadas.

Outro campo que vêm merecendo atenção e inves-
timentos crescentes no Setor Público é o de estrutu-
ração de sistemas de “inteligência organizacional” 
ou, na linguagem corrente no meio, sistemas BI 
– Business Inteligence. Essas ferramentas permi-
tem a estruturação de bases de dados integrados, 
alimentados com periodicidade com informações 
provenientes de cadastros públicos, registros admi-
nistrativos, registros de operação de programas e 
projetos públicos e de outros sistemas transacionais 
do Setor Público. Uma das utilizações desses siste-
mas BI é a construção de paineis de indicadores de 
monitoramento da ação governamental, mediante 
a integração de registros de dados das diferentes 
bases citadas, indexadas por uma chave comum, 
como o código do município a que as informações 
se referem ou até mesmo, se disponível nas bases 
originárias, o número do PIS/Pasep do trabalhador. 
Desta forma, pode-se acompanhar de forma integra-
da a ação das diferentes ações setoriais de governo, 
registradas e implementadas nos diferentes minis-
térios ou secretarias, com uso de recursos gráficos 
e sinalizadores de aspectos que se quer destacar 
(cumprimento de metas, evolução tendenciais etc). 

Para ilustrar a concepção de integração de bases 
de dados de diferentes fontes e de painel de moni-
toramento de indicadores foi desenvolvido o Monit 
– Programa para apresentação de painel de Moni-
toramento e  Análise de Indicadores. Este aplicativo 
contou com recursos do projeto “Desenvolvimento 
de Proposta de Sistema de Indicadores de Direitos 

* Professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE e 
colaborador da PUC-Campinas. Pesquisador CNPq, com recursos do 
Edital Universal 485517/2006-0 para o projeto “A produção, dissemi-
nação e uso da Informação estatística no ciclo de formulação, monito-
ramento e avaliação de políticas públicas no Brasil”.
** Aluno de graduação em Engenharia da Computação da PUC-
Campinas.
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Humanos”, coordenado pela Profa.Dra. Neide Pa-
tarra na ENCE/IBGE, com recursos da Fundação 
Ford. O aplicativo está ainda em desenvolvimento, 
em sua versão 1.0, mas já têm rotinas que permitem 
lhe conferir alguma utilidade, aqui apresentadas 
também.

TOMADA DE DECISãO BASEADA EM 
INDICADORES PELO PRADIN

O Programa de Apoio a tomada de Decisão basea-
do em Indicadores (Pradin) – disponível em www.
anipes.org.br – foi desenvolvido, em sua primeira 
versão em Visual Brasic 6.0 em outubro de 2005. 
Esta versão dispunha das funcionalidades básicas 
para introduzir a técnica de Análise Multicritério, com 
rotinas de cálculo dos fluxos de superação positivos 
e negativos e do fluxo de superação líquido, deno-
minado no aplicativo de Indicador Multicriterial de 
ranqueamento (IMC). Também dispunha de rotinas 
de Análise Gráfica em Colunas, Análise de Sensibi-
lidade e de Agrupamento de Alternativas segundo 
o IMC. Permitia ainda que até dez decisores pudes-
sem definir os pesos dos critérios.

 A elaboração do programa foi ensejada por de-
manda da SEI-BA – Superintendência de Estudos 
Econômico e Sociais da Bahia em 2004, que preten-
dia apresentar uma proposta para a Anipes – Asso-
ciação Nacional das Instituições de Planejamento, 
Pesquisa e Estatística – de desenvolvimento de 
um Sistema de Indicadores para Apoio à Decisão  
em  Políticas Públicas. Imaginava-se inicialmente 
desenvolver uma metodologia para construção 
de indicador sintético comum entre os diferentes 
institutos estaduais de pesquisas e estatística, que 
pudesse se constituir em uma alternativa ao índice 
de Desenvolvimento Humano, ao considerar em 
sua construção a disponibilidade maior de estatís-
ticas no país, atualizadas mais regularmente que 
as usadas no cômputo do IDH. À época vários 
instituitos estatuais de pesquisas e estatística já 
haviam produzido alternativas ao índice, partindo de 

diferentes conceitos, usando conjuntos mais amplos 
de indicadores ou empregando diferentes técnicas 
de agregação (GUIMARÂES e JANNUZZI 2004). 

A proposta de  construção de um “IDH tropicaliza-
do” acabou se reformulando ao longo do projeto, 
pelas críticas já bem conhecidas às propostas de 
índices sociais disponíveis (JANNUZZI 2002)  e, 
sobretudo,  pela identificação da potencialidade da 
técnica de Análise Multicritério como recurso meto-
dológico alternativo,  no âmbito do Projeto ENCE/
IBGE e Fundação Ford de Capacitação em Indica-
dores Sociais e Políticas Públicas e do Projeto de 
Pesquisa CNPq 'Informação estatística no ciclo de 
formulação, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas no Brasil'. Também constribuiu para redi-
recionamento do projeto da SEI/Anipes no sentido 
de desenvolvimento de um aplicativo para cômputo 
de indicadores multicritério o conhecimento acerca 
das necessidades de uso de indicadores no ciclo 
de formulação e avaliação de programas públicos 
na experiências de capacitação de gestores públi-
cos em Indicadores Sociais na Escola Nacional de 
Administração Pública.

Desde que foi criado, o Pradin passou por aprimora-
mentos sucessivos nos anos seguintes (Quadro 1), 
seja para facilitar seu uso em ambientes Windows- 
como a migração para o Visual Basic .NET (versão 
2.0), a leitura de planilhas eletrônicas (versão 2.0) 
e gravação das mesmas (versão 2.5) -, seja para 
incoporar novas funcionalidades técnicas- como  
as informações adicionais sobre correlação do IMC 
(versão 2.0), definição de limites de indiferença e 
preferência (versão 2.0) e o gráfico vertical para 
visualização do IMC (versão 2.5).

Na  versão 3.0 procedeu-se alterações mais signifi-
cativas no aplicativo, incluindo novos recursos para 
auxiliar análises mais específicas de superação de 
alternativas, com a introdução da Análise Gráfica 
de Fluxos (positivos vs negativos) e a rotina com o 
algoritmo do método Promethee I, que permite fazer 
análises de superação, indiferença e incomparabili-
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dade entre alternativas, com base na comparação 
desdes fluxos.  

Outro recurso que aumentou a potencialidade do 
aplicativo foi criação da janela de definição de pa-

râmetros para cada critério e decisor. Assim, cada 
decisor pode escolher a função de preferência – os 
parâmetros associados Q e P –  que achar mais ade-
quada ou com maior capacidade de discriminação 

Quadro 1
Funcionalidades das versões do Pradin 

Versão/data Plataforma e 
linguagem Rotinas ou funcionalidades implementadas 

1.0   
1/09/2005 
Apresentado no 
Encontro da 
Anipes em 
Belém 

 
Windows 2000 
Visual Basic 6.0 

Cálculo do Indicador Multicritério 
Análise de Sensibilidade 
Análise Gráfica  
Agrupamento de Unidades segundo valor do IMC. 
Rotina de leitura de arquivos de dados do tipo .prn 

 
 
2.0 
1/11/2006 
Apresentado no 
Encontro da 
Anipes em 
Teresina 

 
 
Windows XP 
Visual Basic 
.NET 2005 + 
Framework 

Importação de planilhas eletrônicas 
Criação de  diferentes janelas, para cada procedimento 
executado 
Reformulação dos relatorios de rotinas, com informações 
adicionais  
Facilidade para copiar resultados e gráficos da tela para outros 
aplicativos, através de comandos de teclado e mouse 
Manual atualizado e acessado a partir de opção no programa 
Criação de um instalador, como arquivos de dados, textos 
aplicativos e manual. 
 

 
2.5 
1/09/2007 
Distribuição 
seletiva  
 

Windows XP 
Visual Basic 
.NET 2005 + 
Framework +  
Dlls pacote 
Office 
2006 

 
 
Exportação de resultados para planilha eletrônicas 
Criação de Gráfico para Visualização vertical do IMC 
Padronização de formato de saídas de resultados 

 
3.0 
1/11/2007 
Apresentado no 
Encontro da 
Anipes do Rio 
de Janeiro 

 
Windows XP 
Visual Basic 
.NET 2005 + 
Framework +  
Dlls pacote 
Office 
2006 

 
Criação de novo gráfico para análise dos fluxos positivos e 
negativos 
Criação de rotina de analise comparativa – superação, 
indiferença ou subordinação – de alternativas, isto é, 
implementação do algoritmo Promethee I 
Criação da rotina de atribuição de pesos, função de preferência 
e seus parâmetros de forma específica para cada indicador. Até 
então, a função de preferência era apenas uma só, para todos 
os indicadores.  
Otimização do algoritmo de cômputo do IMC, com um número 
de operações proporcional a n2/2 , metade do realizado pelo 
algoritmo anterior 
Criação de nova rotina para Agrupamento de unidades, baseado 
no algoritmo do vizinho mais próximo 
Incorporação de novos textos no programa instalador do 
aplicativo, com de aplicações e apresentação metodológica da 
Análise Multicritério 
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para cada critério específico em sua aplicação. Até a 
versão 2.5 a função critério era a mesma para todos 
os critérios e somente o peso podia ser definido por 
cada decisor. Há duas funções de preferência imple-
mentadas: função critério – usada em situações em 
que se quer quer produzir classificações ranqueadas 
de alternativas – e função monotônica – quando é 
importante considerar as distâncias relativas entre os 
indicadores comparados das alternativas (isto é, não 
apenas se um indicador de uma alternativa é maior 
do que o da outra, mas também a magnitude da 
diferença). Nos dois casos, pode-se atribuir valores 
específicos para os parâmetros de indiferença e pre-
ferência forte, para ajustar o poder de discriminação 
da função de preferência escolhida.

Na versão 3.0, implementou-se ainda o Agrupa-
mento por vizinhança em que se emprega uma 
variação do conhecido e  extensivamente usado 
algoritmo de Vizinho mais próximo  (NICOLETTI 
2005). Segundo esse procedimento, dadas três 
alternativas ordenadas segundo IMC, as alternativas   
uj  e uj+1 pertencerão ao mesmo grupo se IMCj+2 
– IMCj+1  >  IMCj+1 – IMCj .  O número de grupos 
gerados pelo primeiro procedimento é, em geral, 
menor que o produzido pelo segundo, já que este 
tende a ter maior poder de discriminação no meio 
do intervado  de variação do IMCj . Nos extremos, 
isto é, considerando as alternativas com maior ou 
menor IMC, os dois algoritmos tendem a produzir 
grupos similares.

Outro aspecto importante implementado na versão 
3.0 do Pradin foi a alteração do algoritmo do método 
de cálculo do IMC, tornando-o mais rápido, com nú-
mero de operações proporcional a n2/2 (n : número 
de alternativas), metade do realizado pelo algoritmo 
anterior. É, pois, um algoritmo mais eficiente, obtendo 
solução mais rápida e com menor erro de arrendon-
damento nas operações. É bem verdade que, tais 
vantagens são pouco perceptíveis nas aplicações 
usuais em Políticas Públicas, em que o conjunto de 
alternativos não é demasiadamente grande. Além 
disso, os computadores atuais são cada vez mais rá-
pidos e operam com  extensa precisão númerica1. 

O uso do Pradin segue um conjunto de etapas, 
parte delas de forma recorrente, até se chegar no 
resultados final. Iniciado o programa, depois de 
carregado o arquivo de dados, passa-se a espe-
cificação dos decisores, do poder de influência de 
cada um (representando o poder político ou aporte 
orçamentário dos agentes decisores),  os pesos 
dos indicadores usados como critérios de avaliação 
para cada alternativa considerada. Deve-se também 
escolher a função de preferência e seus parâmetros, 
-nível de indiferença, relacionado à confiabilidade 
dos indicadores, e de preferência, relacionado ao 
que se considera como padrão normativo esperado 
(ou boas práticas)-   que definirão a regra de com-
paração, duas a duas, entre as alternativas, para 
cada indicador ou critério definido. 

Com o emprego do programa, ou melhor, do algo-
ritmo de Análise Multicritério que está implemetado 
no aplicativo - Prometheé II, as alternativas  são hie-
rarquizadas, pelo resultado líquido entre superações 
e subordinações que as comparações duas a duas 
das alternativas, para cada indicador, usando a fun-
ção de  preferência, definem. Ao final da aplicação 
do algoritmo tem-se, pois, o conjunto de alternativas 
classificadas por um indicador-síntese – indicador 
multicriterial (IMC)- ordenando as alternativas da me-
nor para aquela de maior potencialidade, segundo 
os critérios e pesos estabelecidos.  

1 Tais fatores não devem desobrigar os técnicos na busca de algorit-
mos mais eficientes. Em experiência anterior – Jannuzzi e Nery (1996) 
– mostrou-se que diferentes algoritmos de cômputo do índice de Gini 
– outra medida intensiva em operações de comparações duas a duas- 
podem introduzir erros de arredondamento já na terceira casa decinal, 
para um conjunto de 3.000 unidades, se empregada a precisão numé-
rica simples. Algoritmos que somem unidades ordenadas da menor 
para maior, ou que realizam menos operações revelaram-se mais pre-
cisos. Contudo, é preciso reconhecer que o uso da precisão numérica 
dupla foi, de longe, o fator mais importante para redução dos erros de 
arrendondamento, já que com emprego de variáveis com tal represen-
tação digital os erros começarem a aparecer na oitava casa decimal.
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Quadro 2
Algoritmos de cômputo do IMC e outros aspectos nas versões

Aspectos Pradin 1.0 a 2.5 Pradin 3.0 
Algoritmo Calculo do IMC, 
onde  
na: núm. alternativas 
nc: núm. critérios 
a(i,k): valor da altern. i no 
critério k 
Sp, Sn: Indice de 
preferência e não 
preferência ( subordinação) 
de a(i,k)    
Fp, Fn: Fluxos positivos e 
negativos de a(i,k) 

 
For i = 1 to na 
     For j = 1 to na 
            For k = 1 to nc 
                Compare a(i,k) com a(j,k) 
             Next 
             Atualize Fp e Fn 
     Next  
Next 

 
For i = 1 to na 
     For j = i + 1 to na 
            For k = 1 to nc 
                Compare a(i,k) com a(j,k)  
                Atualize Sp e Sn 
             Next 
             Atualize Fp e Fn 
     Next  
Next 

 
 
 
 
Esforço computacional  
 
(número de operações de 
comparações de alternativas 
duas a duas, para cada 
critério considrado)  

Proprocional a  
       na * na  = na2  
  

 

Proprocional a  
  ( na -1 + na  -2 + .... + 1)  =  
(na – 1 )* na/2  =  na2 /2  - na/2   
 

 

 
Características Algoritmo mais simples Reduz tempo de cômputo e diminui 

os erros de arredondamento  
 

Num. 
alternativas 

Num. 
alternativas 

Numero  
operações 

Numero  
operações 

Na forma em que a técnica foi implementada no 
PRADIN é possível ainda validar a solução encon-
trada através de uma Análise de Sensibilidade, 
avaliando o impacto na solução final de pequenas 
variações nos pesos dos indicadores, no poder de 
influência dos decisores ou ainda da retirada de 
algumas alternativas. Esta etapa é importante para 
se testar a robustez da solução; afinal, a solução 
técnico-política oferecida pelo programa tem que 
suportar as inevitáveis críticas dos agentes que 
não viram suas preferências prevaleceram ao final 
do processo. 

Outra forma de validação pode ser realizada com 
o recurso de  construção de Agrupamentos  por 
quantis ou proximidade do indicador multicriterial, 
para situações em que se busca não apenas uma 

hierarquização das alternativas, mas também gru-
pos de alternativas similares segundo os critérios 
usados- alternativas proximamente preferíveis em 
relação às demais.

O primeiro uso documentado do Pradin foi sistemati-
zado em Jannuzzi (2006), em que se  apresenta uma 
aplicação do uso método Prométhée II de apoio mul-
ticritério à decisão na identificação de  públicos-alvo 
de programa sociais. O autor apresenta a proposta 
de construção de um Indicador Multicriterial de Défi-
cit Social, com objetivo de permitir a priorização de 
programas sociais segundo os critérios elencados 
por gestores. Para construir a medida proposta, o 
autor descreve a técnica de AMD apresentando 
os principais resultados obtidos com o aplicativo 
PRADIN. Não é objetivo do estudo chegar a uma 
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medida única e sintética, mas sim apresentar um 
exemplo de indicador de déficit social que possa 
ser utilizado pelos agentes decisores (gestores) 
no ciclo das políticas públicas. Depois de ter esta-
belecido o conjunto de indicadores-critérios a ser 
utilizado para todos os municípios-alternativas do 
país, realizou-se simulações através da mudança 
de ponderação e de parâmetros, apresentando 
seus resultados por meio de cartograma. Baseado 
nesses resultados o autor observa que é conside-
rável a parcela de deficiências apresentadas pelos 
municípios brasileiros para o ano de 2000. Entre-
tanto, ressalta para o fato de que se os indicadores 
forem correlacionado entre si a proposta de simu-
lação, ou seja, variação nos pesos, parâmetros e 
até mesmo retirada de municípios, não tem muito 
efeito no cálculo do indicador final.

Scandar Neto (2006) apresenta uma interessante 
aplicação da técnica AMD – também com o PRA-
DIN-  na construção de um Indicador de Desen-
volvimento Sustentável (IDS) para os municípios 
fluminenses, seguindo o marco conceitual da 
Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas. Partindo de uma base de 30 indi-
cadores primários que são passíveis de construir na 
escala municipal no Brasil- dentre os 59 constantes 
no Relatório de Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável de 2004, elaborado pelo IBGE. Com 
o objetivo de construir um indicador sintético, o 
autor compara três métodos de aglutinação para 
os 30 indicadores primários: a técnica multivariada 
Componentes Principais, o método Prometheé e a 
média de escores padronizados dos indicadores, 
técnica que acabou sendo a preferida pelo autor, 
pela simplicidade e correlação com os indicadores 
primários. Contudo, a solução obtida através da 
aplicação da técnica AMD parece ter se mostrado 
bastante consistente. A solução multicritério oferece 
uma solução mais balanceada para ranqueamento 
dos municípios segundo o IDS, posicinando melhor 
aqueles muncípios que dispõe de um número maior 
de indicadores acima da média geral. 

Outro trabalho interessante de aplicação da Aná-
lise Multicritério em Políticas Públicas é o de Silva 
(2006). O trabalho apresenta a construção de um 
indicador para avaliar as condições de vida nos 
municípios da Baixada Fluminense, por meio da 
Análise Multicritério, partido de um conjunto de sete 
indicadores representativo do déficit de serviços 
sociais na região. São empregados indicadores 
de rendimento, escolaridade, infra-estrutura urbana 
e densidade demográfica (como proxy de déficit 
de espaço público e pessoal), retirados do Censo 
Demográfico 2000. 

Uma das contribuições importantes do estudo  é a 
exploração que faz das diferentes possibilidades do 
método Prométhée II – pelo PRADIN - com respeito 
à escolha de diferentes indicadores-critério, pesos 
e funções de preferência. Foram construídas treze 
simulações, tendo como finalidade a observação 
do efeito de algumas variações nas escolhas meto-
dológicas. Ao final, a autora constata que a escolha 
dos pesos ou as funções de preferência não tem 
grande impacto no ranqueamento dos municípios 
na escala de condições de vida, assim como o uso 
combinado de indicadores correlacionados como 
critérios. As diferenças no ranqueamento aparecem 
com emprego, como critérios, de conjunto de indi-
cadores não correlacionados.

A atribuição de pesos diferentes aos indicadores 
não provoca grande efeito na ordenação dos 
municípios, a não ser quando se atribuiu boa par-
cela do peso (ou se retirou boa parte dele)  a um 
indicador não correlacionado, como a densidade 
demografica. Esse resultado vai ao encontro do 
demostrado por Hagerty e Land (2004, p. 23) que, 
referindo-se a técnicas de construção de indicado-
res sintéticos, mostram que mais importante que 
o peso atribuído aos indicadores é o conjunto de 
indicadores usado: quanto mais associados forem 
os indicadores, menor a importância da estrutura 
de ponderação e vice-versa. 
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PAINEL DE INDICADORES DE 
MONITORAMENTO PELO MONIT

O Monit começou a ser desenvolvido em 2007 
como uma ferramenta para dar operacionalidade 
à proposta de estruturação do Sistema de Direitos 
Humanos no âmbito de projeto já citado, segundo 
a lógica processualista, isto é, de permitir a visu-
alização articulada, de um lado, de indicadores 
institucionais, contextuais e de esforços e, de outro,  
os indicadores de monitoramento e de estado dos 

Figura 1
Tela de Resultados e Gráficos do Pradin 3.0

Direitos Humanos. Esta lógica processualista é, em 
boa medida, similar à lógica de acompanhamento 
da ação governamental, partindo-se dos insumos e 
recursos, pelos processos e produtos, chegando-se 
aos resultados e impactos.

Através de painéis montados pelo aplicativo é possí-
vel acompanhar não só como está evoluindo o gozo 
do direito à saúde no país, por exemplo, – inferido 
a partir do comportamento dos indicadores Espe-
rança de Vida e Mortalidade Infantil- como também 
os esforços na dotação de recursos financeiros e 
humanos – indicadores gasto per capita em saúde 
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e médicos por mil habitantes- e a mudança no con-
texto econômico e social do país, que podem po-
tencializar ou não os avanços na dimensão – como 
a evolução dos Produto Interno Bruto e cobertura 
domiciliar dos serviços de esgotamento sanitário. 

Um exemplo do uso no Monit, ilustrado na Figura 1, 
é o de construção de um Painel de Indicadores de 
Monitoramento do Desenvolvimento da Educação 
Básica (PIDEB) (Resende; Jannuzzi 2008).  A idéia 
é que o Painel é uma proposta de visualização das 
ações desencadeadas para atingimento dos obje-
tivos do programa, ajustado às dimensões de inter-
venção do gestor para o qual se idealizou o mesmo. 
No caso em questão, o painel  proposto tem como 
foco os gestores federais, mais especificamente 
do Ministério da Educação. Obviamente que esse 
painel deve ser desagregado em nível estadual e 
municipal para que os gestores possam fazer as 
escolhas de priorização, monitorar os avanços, 
detectar falhas etc.

Para a construção do PIDEB foram utilizados in-
dicadores que possuíssem características como 
inteligibilidade, validade, relevância, sensibilidade, 
desagregabilidade e até mesmo que possuíssem 
uma historicidade. Devido a essas características 
as informações utilizadas foram basicamente as do 
Censo Escolar disponibilizada anualmente pelo Inep 
e outros disponibilizados pelo IBGE. 

Foi realizada uma seleção de um conjunto manejável 
de indicadores, referidos aos compromissos e ações 
do PDE (para a educação básica, em especial para 
o ensino fundamental), dentro de uma lógica de 
insumo, processo, resultado, impacto.

Na dimensão insumo priorizou-se os indicadores 
voltados para o financiamento da educação, isso 
por que no Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) se menciona claramente o apoio financeiro 
(além do técnico) do Governo Federal para com os 
estados e municípios que assinarem o termo do 
Compromisso, além disso, o PDE prevê também 
aumento de recursos do PDDE para escolas que 
cumprirem as metas do IDEB.

Para a dimensão processo buscou-se indicadores 
dotados de periodicidade, divulgados pelo Inep que 
estivessem relacionados ao processo de ensino-
aprendizagem principalmente na figura do professor. 
Justifica-se o uso de indicadores com foco nos 
docentes pela preocupação do PDE com o piso 
salarial dos profissionais do magistério. A inclusão 
de indicadores de acesso de alunos a laboratórios 
de informática se justifica pela necessidade de 
monitorar uma ação, presente no PDE, de instalar 
um laboratório de informática em todas as escolas 
públicas do Brasil.

Para a escolha dos indicadores de resultado foram 
selecionados indicadores que são mencionados no 
PDE assim como outros que e já foram discutidos 
anteriormente como taxa de abandono e IDEB+. Já 
os indicadores de impacto devem ser entendidos 
como alguns dos exemplos dos inúmeros impac-
tos que a educação tem na vida dos estudantes. 
Vale ressaltar que esses impactos não dependem 
exclusivamente das ações, programas ou projetos 
do PDE, mas também de outras ações governamen-
tais como programas de distribuição de renda, de 
desenvolvimento sustentável, de incentivos econô-
micos etc., lembrando que esses indicadores são 
perceptíveis a médio e longo prazos. 

O Monit dispõe ainda de rotinas para cáculo de 
estatísticas descritivas básicas dos indicadores 
introduzidos, análise de correlação e de inter e 
extrapolação. Outro recurso é a possibilidade de 
especificação de metas para acompanhamento 
dos indicadores e produção de paineis de sinaliza-
dores cromáticos. Na figura 3, em que se apresenta 
uma relação bastante extensa de indicadores de 
monitoramento do Desenvolvimento Social para 
os estados brasileiros,  o painel revela que, com-
parada à meta a ser alcançada,  o nível atingido 
por alguns indicadores é ainda sofrível (vermelho), 
próximo (amarelo), adequado (verde) e bem acima 
do estipulado (azul). As mesmas cores são usadas 
para ilustrar a evolução tendencial dos indicadores 
ao longo do tempo. 
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Figura 2
Ilustração de um Painel de Indicadores de Monitoramento do PDE  pelo Monit.

 

Figura 3
Ilustração de um Painel Cromático de Sinalizadores de Cumprimento de Metas e 

Evolução Tendencial dos Indicadores de Monitoramento pelo Monit.
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CONSIDERAçõES FINAIS 

As novas tecnologias de Informação e Comunicação 
têm mostrado o impacto que geram na produtivida-
de do trabalho, em nível macro ou microeconômico, 
em âmbito macro ou micro-organizacional.  Em nível 
pessoal é possível dimensionar esse impacto imagi-
nando o que seria de nosso trabalho cotidiano nos 
escritórios ou nas instituições estatísticas sem as 
facilidades que um processador de texto ou planilha 
eletrônica nos proporcionam. Os pacotes estatísti-
cos e aplicativos para análise estruturada de textos 
para microcomputadores são outros exemplos de 
ferramentas que aumentaram muito a produtividade 
nos centros de Pesquisa Social.

Além do Pradin e Monit há outras são outras ferra-
mentas úteis aos gestores públicos  em suas ativi-
dades de análise situacional e tomada de decisão, 
como apresentado na Figura  4 e Quadro 3.  O Epi-

Info e Weka, pacotes estatísticos de domínio públi-
co, por exemplo, podem ser úteis na elaboração e 
aprofundamento de Diagnósticos Socioeconômicos 
ou na análise de resultados de Pesquisas de Avalia-
ção de Programas; o EZText pode ser empregado 
na codificação e análise de pesquisas qualitativas, 
em que um volume grande de entrevistas ou grupos 
de discussão foi realizado.   

Naturalmente, não se advoga aqui que essas fer-
ramentas sejam imprescindíveis ao Gestor público 
em suas atividades. Mas é  preciso que se entenda 
essas ferramentas como recursos para reflexão das 
práticas e auxílio à tomada de decisão, garantindo 
a transparência e  possibilidade de aprendizado 
no processo de trabalho. Depois dos investimen-
tos pessoais em aprender a manejar uma planilha 
eletrônica há 15 ou 20 anos, não estaria na hora de 
investir tempo em outros recursos técnicos ?

Figura 4

 
Algumas ferramentas para iluminar 
o caminho do Gestor nas decisões 

em Políticas Públicas 

Diagnóstico

Avaliação Formulação

Implementação

Epi Info
Pradin

Monit

Weka

EZText
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Quadro 3
Algumas ferramentas para tratamento e análise de dados e 

indicadores no Ciclo de Políticas Públicas 

Etapa Finalidade e Aplicativo Disponível em 
Elaboração do Diagnóstico 
 
 

Análise Exploratória – Epi Info, usado 
para  produzir tabelas e Gráficos a partir 
de dados de cadastros e pesquisas 
amostrais 
 

 
www.lampada.uerj.br/e
piinfo/epi604.htm 
 
 

Formulação de programas  
 

Análise Multicritério - Pradin 
Para escolha de programas, priorização 
de públicos-alvo, seleção de unidades de 
intervenção 
 
 

 
www.anipes.org.br 

Implementação/Execução 
 
 

Representação de Painel de Indicadores 
de Monitoramento - Monit 
 
 

www.anipes.org.br 

Monitoramento/Avaliação 
 
 

Mineração de Dados - Weka 
Regras de decisão e avaliação 
Criação de Tipologia 
 
Análise Estruturada de Textos - EZTEXT 
Registro de pesquisas qualitativas 
 

www.cs.waikato.ac.nz/
~ml/weka/index.html 
 
 
www.cdc.gov/hiv/
software/ez-text.htm
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Esta seção destina-se a divulgação de 
livros, relatórios técnicos e textos para 
discussão no campo das Estatísticas 
Públicas.

Evolução das 
Desigualdades 
Territoriais

Organizador: Carlos Paiva
Editora: Edunisc

O livro Evolução das Desigualdades Territoriais no 
Rio Grande do Sul é composto por 10 trabalhos 
que analisam dimensões distintas do processo de 
concentração espacial da renda pessoal disponível, 
da população, do PIB e das atividades produtivas 
no Estado entre 1970 e 2000. As principais fontes de 
dados são os Microdados dos Censos Demográfi-
cos realizados ao longo do período, as tabulações 

dos Censos Econômi-
cos e os registros de 
Contabilidade Social 
por município da FEE 
e do IBGE. 

Os estudos da cole-
tânea organizada por 
Carlos Paiva e editada 
pela Edunisc, se carac-
terizam pela utilização 
de uma metodologia 
particular de compa-
ração das informa-
ções municipalizadas 

e regionalizadas em distintos períodos de tempo, 
que procura superar os desvios analíticos inerentes 

à metodologia das áreas Mínimas Comparáveis 
(AMCs). Tal como argumenta o organizador da obra, 
na Introdução da coletânea, a metodologia utilizada 
pelos autores – assentada na reincorporação dos 
territórios dos municípios criados a partir de 1970 
aos municípios que lhes deram origem – busca en-
frentar o viés estatístico imanente a adoção de uni-
dades de área sem substrato político-administrativo, 
econômico ou sócio-cultural, como as AMCs. O 
enfrentamento deste viés estatístico (que é objeto 
corrente na literatura sobre o Modifiable Areal Unit 
Problem) amplia a confiabilidade das análises vol-
tadas à identificação de tendências e dos determi-
nantes do aprofundamento das desigualdades no 
Rio Grande do Sul.  

Para além dos estudos já referidos, a edição 
disponibiliza um CD-Rom com os mais diversas 
representações cartográficas sobre a evolução da 
concentração espacial das atividades econômicas no 
território gaúcho, dois bancos de dados com infor-
mações sobre atividades econômicas e migrações 
intermunicipais ao longo do período e três softwares 
de conversão e uniformização das informações 
municipalizadas, para aqueles que se interessarem 
a testar a metodologia desenvolvida pelos pesquisa-
dores da Fundação de Economia  e Estatística e da 
Universidade de Santa Cruz do Sul. 

Pensamento Plural

Pensamento Plural é a revista científica do Instituto 
de Sociologia e Política e do Mestrado em Ciên-
cias Sociais da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel).

Informamos a toda a comunidade científica que 
estamos aceitando artigos, resenhas e notas de 
pesquisas de todas as áreas das ciências huma-
nas, sociais e sociais aplicadas, contanto que os 
mesmos sejam inéditos.
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Ano 1, Número 1, Dezembro de 2007, ISSN 1982-2707 
http://www.ufpel.tche.br/isp/ppgcs/publicacoes/
revista_01_final.pdf

n Artigos
Analogias, modelos e metáforas na produção do conhe-
cimento em Ciências Sociais
Léo Peixoto Rodrigues 
Apontamentos e Perspectivas teóricas sobre o pensa-
mento de Claude Lévi-Strauss. 
Marcelo Tadvald
Los dilemas de la nueva izquierda gobernante en América 
Latina. 
Carlos Moreira
A ação coletiva e seus intérpretes. 
João Alfredo Costa de Campos Melo Júnior
Fios que tecem o processo migratório internacional: 
trabalhadores brasileiros na Itália. 
João Carlos Tedesco
Indicadores sociais: uma primeira abordagem social e 
histórica. 
Salvatore Santagada
Associações de trabalho e renda: novos espaços de 
democratização no Brasil. 
Rosangela Marione Schulz 

Ano 2, Número 2, Janeiro a Junho de 2008, ISSN 
1982-2707
http://www.ufpel.tche.br/isp/ppgcs/pensamento_plural/
numero_2.htm#

n Artigos
Rosa Luxemburg e a crítica ao revisionismo de direita no 
interior da social-democracia.
Joana El-Jaick Andrade Abrir Resumo

Cenários de representação da política e comportamento 
eleitoral – estudo de caso: eleições municipais de Porto 
Alegre em 2004.
Fernanda Barth Abrir Resumo
Pluralismo religioso e identidade: as concepções de 
ciência, verdade e tolerância /intolerância religiosa e as 
relações estabelecidas por parte dos kardecistas pernam-
bucanos com os adeptos de outras religiões.
Aurenéa Maria de Oliveira Abrir Resumo
Escolarizar e/ou educar? As perspectivas do ensino de 
sociologia na educação básica.
Leandro Raizer Abrir Resumo
Mauro Meirelles
Thiago Ingrassia Pereira
Desafios às relações sul-americanas.
Maria Izabel Mallmann Abrir Resumo
“Super-via”: transportando preconceitos, (in)criminando 
os excluídos.
Anderson Moraes de Castro e Silva Abrir Resumo
Bens culturais e bens turísticos: questionamentos sobre 
a relação do bloco Maria Rosa e o turismo no carnaval 
de Itabuna, Bahia.
Rodrigo Muniz Ferreira Nogueira Abrir Resumo

n Resenhas
Os agraristas políticos brasileiros
Ana Amélia M. C. Melo
A ‘nova história cultural’: questões e debates 
Diogo da Silva Roiz

Para aquisição do presente número e/ou encaminhar contribuições:
PENSAMENTO PLURAL
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Instituto de Sociologia e Políti-
ca (ISP), Rua Coronel Alberto Rosa nº 154, Caixa Postal nº 354, Pelotas, 
RS, CEP: 96.010-770. Serão também aceitas contribuições por meio 
eletrônico, encaminhadas para pensamentoplural@gmail.com .
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Por mais e melhores 
políticas públicas

Fruto de parceria da Fundap e Cebrap, foi lançado 
em outubro o boletim eletrônico Políticas Públicas 
em Foco.  O objetivo da publicação é trazer contri-
buições para a discussão e o acompanhamento de 
políticas públicas no Brasil, com atenção especial 
ao Estado de São Paulo. A iniciativa não poderia 
ser mais oportuna, uma vez que diagnósticos 
aprofundados das principais áreas de atuação do 
Estado, seus desafios e possibilidades, são requi-
sito para uma atuação governamental eficiente, em 
consonância com anseios de respeito ao cidadão, 
transparência no trato da coisa pública e desenvol-
vimento socioeconômico.

Revista São Paulo em 
Perspectiva

São Paulo em Perspectiva é uma revista de circula-
ção nacional, editada pela Fundação Seade, com 
periodicidade semestral e circulação ininterrupta 
desde seu lançamento, em abril de 1987. Seu 
objetivo é debater os grandes temas sociais e 
econômicos de relevância para o país, por meio da 
divulgação de ensaios, artigos científicos e surveys 
resultantes de pesquisas acadêmicas, análises 
estruturais e conjunturais, teóricos ou empíricos, 
enfatizando aspectos regionais. 

Cada edição aborda um tema, selecionado pelo 
Conselho Editorial de acordo com criteriosa ava-
liação que considera as questões sociais, políticas 
e econômicas que afetam a sociedade brasileira, 
tratando-o sob diferentes prismas. Dessa forma, a 

São Paulo em Perspectiva busca ampliar o conhe-
cimento sobre tais questões e fornecer subsídios 
necessários para a intervenção pública, além de 
possibilitar a divulgação e o debate sobre pesqui-
sas ou reflexões realizadas em outras instituições 
públicas e privadas.

A cada edição, pesquisadores vinculados a insti-
tuições de vários Estados, de diferentes regiões do 
país são convidados a participar. Essa diversidade 
de autores contribui para a divulgação de pesquisas, 
teorias e idéias desenvolvidas em outras entidades, 
enriquecendo o debate e aprofundando as interpre-
tações sobre o assunto em tela. Publicam-se tam-
bém artigos elaborados por técnicos da Fundação 
Seade, de modo que a revista constitua veí culo 
privilegiado de disseminação da produção científica 
da instituição. Complementam a publicação artigos 
enviados espontaneamente, os quais são avaliados 
em termos de pertinência, qualidade e afinidade 
com o tema tratado em cada número.
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A revista adota o sistema de parecer externo como 
condição prévia à publicação de artigos, seguindo o 
processo blind peer review. O corpo de pareceristas 
é formado por cientistas, doutores ou especialistas 
com notório saber no

O referencial empírico 
que organiza este volume 
da revista é a pesquisa 
sobre violência no Bra-
sil e os seus desdobra-
mentos metodológicos e 
conceituais. A opção foi 
reunir textos que tratam 
mais diretamente de in-
dicadores e tendências 
da violência, sobretudo 
aquela provocada pela 
criminalidade urbana. 

Os registros administrativos oriundos das polícias 
e dos registros civis,  pesquisas domiciliares (viti-
mização), abordagens e modelos metodológicos e 
institucionais envolvidos no acesso e produção de 
dados sobre violência e crime são o objeto dos ar-
tigos deste número da São Paulo em Perspectiva. 

pesquisas sobre violência I

ISSN 0102-8839

VOLUME 21/ Nº 1/ JANEIRO-JUNHO 2007 REVISTA DA FUNDAÇÃO SEADE

São Paulo em Perspec-
tiva de 2008 apresen-
ta dois números que 
abordam a temática da 
saúde em suas variadas 
dimensões. Iniciativa 
das mais oportunas, 
justamente quando se 
completam 20 anos da 
criação do Sistema Úni-
co de Saúde – SUS. Nes-
se período, foram muitas 
as mudanças, a área da 

saúde avançou em conceitos e práticas, porém há 
novos desafios a serem enfrentados, especialmente 
na redução das desigualdades nos níveis de saú-
de, no acesso aos serviços, no financiamento, na 
gestão, entre outros.

Aborda temas relevantes, como sistema de infor-
mação em saúde, mortalidade neonatal e perinatal, 
natimortalidade, fecundidade e saúde ocupacional, 
ao mesmo tempo em que dissemina as metodolo-
gias mais atuais utilizadas na produção centenária 
das estatísticas vitais do Estado de São Paulo.

 

saúde I 

VOLUME 22/ Nº 1/ JANEIRO-JUNHO 2008 REVISTA DA FUNDAÇÃO SEADE

ISSN 0102-8839
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Compromisso com 
a qualidade e a 
transparência das 
políticas de segurança 
pública

“O Fórum Brasileiro de Segurança Pública chega 
ao seu terceiro ano de existência e, como  previs-
to, consolida sua opção pela transparência das 
políticas de segurança pública com a  publicação 
da segunda edição do seu Anuário, no qual da-
dos policiais são articulados a informações sobre 
pesquisas de vitimização, prisões, gastos públicos 

e, particularmente nesta edição, a uma discussão 
sobre o papel do território e dos municípios na se-
gurança pública do Brasil. 

Mais do que apenas pretender a divulgação de 
dados, requisito fundamental da democracia e que 
as instituições policiais brasileiras começaram a se 
acostumar a partir da década de 1990, o Anuário 
busca compilar referências já disponíveis e dispô-
las de modo a indicar seus limites, lacunas e, em 
especial, potencialidades, seja no âmbito técnico e 
metodológico, seja no nível político, cujas eventuais 
fragilidades de algumas dessas informações foram 
e, infelizmente, ainda são tomadas como justificativa 
para a não publicização das estatísticas no país. 

Significa dizer, portanto, que o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública faz uma aposta política explícita 
na transparência como fator fundamental de me-

lhoria não só das próprias estatísticas 
existentes, mas, sobretudo, das políticas 
públicas retratadas. Sem conhecer e dar 
publicidade aos registros existentes, 
pouco podemos avaliar em relação à 
eficiência das ações empreendidas e 
ao padrão e características do crime, da 
violência e da forma como o Estado, em 
suas múltiplas esferas e poderes, lida 
com tais fenômenos.”

Maiores informações e para obter có-
pia do Anuário do Fórum Brasileiro de 
Segurança pública, acessem o sítio de 
Internet http://www.forumseguranca.org.
br/anuario 
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Revista do Serviço 
Público

Um importante periódico de disseminação de co-
nhecimento sobre temáticas relacionadas à Gestão 
Pública, em uma perspectiva nacional e interna-
cional, é  a Revista do Serviço Público.  Monitora-
mento e Avaliação de Programas Sociais, Reforma 
Administrativa, Planejamento Governamental, Par-
ticipação Social, Indicadores e Políticas Públicas, 
Projetos de Desenvolvimento Regional, Gestão do 
Conhecimento no Setor Público são alguns dos 
temas tratados na revista. 

A revista foi criada em 1937 e atualmente ela é  
publicada trimestralmente pela Escola Nacional de 
Administração Pública, em Brasilia. 

Seu rico  acervo de artigos, como os relacionados 
abaixo, publicados nos números da RSP 59, podem 
ser baixados pelo sítio www.enap.gov.br -> RSP.

RSP 59 – n.3 – Jul/Set 2008

Artigos: 
História das reformas administrativas no Brasil: narrativas, 
teorizações e representações – Frederico Lustosa da 
Costa. Os dois futuros do ato de governar: processos 
de descentralização e recentralização – B. Guy Peters. 
O processo orçamentário e a apuração de custos de 
produtos e serviços no setor público do Brasil – Carlos 
A. Luque, Hélio N. Cruz, Ciely M. Amaral, Siegfried Ben-
der e Paulo dos Santos. Acordo Amazônico de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde: uma experiência de 
integração regional – Edmundo Gallo, Vivian Studart, Lais 
Costa, Sandra Willecke e Paulo Lins. A regulação no setor 
de saneamento: comparação entre França, Inglaterra e 
Brasil – Marcelo Bruto da Costa Correia.
Cem anos de Josué de Castro: legado permanece.
Reportagem: Fórum IBAS debate gestão de escolas de 
governo, desenvolvimento de dirigentes e prestação de 
serviços ao cidadão.

RSP 59 – n.2 - Abr/Jun 2008 
Artigos: 
Monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Educa-
ção: proposta de aprimoramento do Ideb e de painel de 
indicadores – Leonardo Milhomem de Rezende e Paulo 
de Martino Jannuzzi. Conselhos Municipais de Políticas 
Públicas: uma análise exploratória – Marcelo Feijó Martins, 
Simone Martins, Adriel Rodrigues de Oliveira e Jéfer-
son Boechat Soares. Transformando burocracias para 
financiar os mais pobres: a evolução do Pronaf Crédito 
Grupo B – Letícia Mendonça. Gestão Pública e Pesquisa 
Operacional: avaliação de desempenho em Agências 
da Previdência Social – Adelina Cristina A. Chaves e A. 
Clecio F. Thomaz. Legados da professora Ruth Cardoso 
ao Governo Federal – Elisabete Ferrarezi. 
RSP Revistada: Estado, transnacionalidade e políticas 
globais
Reportagem: A força propulsora do diálogo social 
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RSP 59 - n.1 - Jan/Mar 2008  

Artigos: 

O Papel do Governo Eletrônico no Fortalecimento da 
Governança do Setor Público - Lamartine Vieira Braga, 
Welington Souza Alves, Rejane Maria da Costa Figueiredo 
e Rildo Ribeiro dos Santos. Suporte de Identificação e 
Enfrentamento de Situações-Problema (Siesp) - Pedro 
Paulo Costallat Bruno. Gestão do Conhecimento em 

Organizações Públicas de Saúde no Brasil: Diagnóstico 
de Práticas - Gerson Rosenberg, Pierre Ohayon e Fábio 
Ferreira Batista. Necessidades de informação e compe-
tências informacionais no setor público: um estudo de 
caso - Silvânia Vieira de Miranda. 

Entrevista: Michel Authier - As árvores de Conhecimentos

RSP Revisitada: A face oculta do Leviatã: gestão da 
informação e transparência administrativa 

 

Diagnóstico para o 
Programa Estadual 
de Qualificação 
Profissional e o SIM-
Trabalho
Nos círculos acadêmicos e nas diferentes esferas 
da administração pública, afirma-se que não é por 
falta de estudos e diagnósticos que os programas 
sociais não conseguem alcançar os resultados e 
impactos esperados. Afinal, é fato que as univer-
sidades, centros de pesquisa e empresas de con-
sultoria têm produzido, de forma sistemática ou por 
meio de projetos contratados, um amplo conjunto 
de trabalhos, artigos e estudos sobre diferentes 
aspectos da realidade social, referidos direta ou 
indiretamente ao contexto de operação dos vários 
programas públicos.  

Entretanto, também é ver-
dade que muitos desses 
trabalhos, mesmo os con-
tratados para subsidiar a 
formulação de programas 
específicos, acabam se 
relevando como diagnós-
ticos descritivos bastante 
gerais, aplicáveis a dife-

rentes programas sociais, com contribuições certa-
mente relevantes,  mas desprovidas de informações 
mais particulares e “customizadas” para formatação 
de ações públicas mais dirigidas, no grau que se 
requer atualmente. 

No campo da formulação e aprimoramento de pro-
gramas de Qualificação Profissional, esse quadro 
de limitações e parcialidade dos diagnósticos não 
é diferente, o que motivou a  Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho (Sert) no início de 2007 
a procurar a Fundação Seade para elaborar um 
diagnóstico específico para subsidiar o redesenho 
do Programa Estadual de Qualificação Profissional. 
Esta  atividade foi executada ao longo de nove 
meses, resultando na publicação de um relatório-
síntese – Diagnóstico para o Programa Estadual de 
Qualificação Profissional.

No âmbito do projeto desenvolveu-se também o 
SIM-Trabalho - Sistema de Informações sobre Mer-
cado de Trabalho e Qualificação Profissional dos 
Municípios Paulistas-, que é um aplicativo Web que 
permite acompanhar a conjuntura e as  perspectivas 
do mercado de trabalho nos municípios paulistas, de 
forma a subsidiar técnicos das prefeituras e membros 
das comissões municipais de emprego na formulação 
de programas locais de qualificação profissional.

O SIM-Trabalho reúne dados e informações de 
amplo escopo temático produzidos por várias 
instituições do país e permite, assim, uma análise 
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abrangente e atualizada das tendências e dos fa-
tores determinantes da oferta e demanda de mão-
de-obra local e regional. Por meio do conjunto de 
tabelas e gráficos disponibilizados pelo sistema é 
possível acompanhar a expansão ou retração de 
vagas e ocupações nos municípios e regiões, a 
estrutura e o dinamismo da produção econômica, 
os investimentos anunciados, o crescimento da 
população e da força de trabalho.

O acesso a esse conjunto de informações e a análise 
das tendências delineadas pelos dados consultados 
podem, certamente, fomentar debates importan-

tes nas prefeituras, nas 
comissões municipais 
de emprego e em ou-
tras instâncias sobre os 
rumos da qualificação 
profissional e de outros 
programas públicos nos 
municípios paulistas.

Ambos produtos podem 
ser consultados em www.
emprego.sp.gov.br.

SEI lança duas 
revistas sobre 
Políticas Sociais

A Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria de 
Planejamento, lança duas edições da revista Bahia 
Análise & Dados. As duas publicações têm como 
enfoque o tema Políticas Sociais. Na primeira revista, 
número 17, “Estado e Políticas Sociais: contribui-
ções para o debate brasileiro”, é composta por sete 
artigos que ilustram as questões sociais do Brasil 

contemporâneo e tra-
zem embasamentos 
teórico, conceitual e 
histórico aprofunda-
dos, trabalhos como: 
“A integração social no 
Mercosul”, de Bouzid 
Izerrougene, “Modelo 
de desenvolvimento 
de Impacto Social”, de 
Elsa Sousa Kraychete, 
“Tendências socio-

demograficas na Bahia e os novos desafios das 
políticas sociais”, de José Ribeiro Guimarães, entre 
outros artigos.

 A segunda revista, número 18, “Políticas Sociais: 
experiências, avaliações e subsídios”, possui 14 
artigos que tratam de diversas áreas sociais, como, 
saúde, educação, trabalho, emprego e renda, entre 
outras, por meio de artigos como: “Desigualdades 
e pobreza nas famílias metropolitanas: redução ou 
reprodução”, de Lilia Montali, “Universalização e 
eqüidade: análise da evolução do acesso à Educa-
ção Básica no Brasil de 1995 e 2005”, de Cibele Yahn 
de Andrade e Stella Maria Barberá Telles, “Políticas 
Públicas e Trabalho Informal”, de Iracema Brandão 
Guimarães, e outros 
textos que podem en-
riquecer a reflexão so-
bre as Políticas Sociais 
no Brasil.

Os artigos das Bahia 
Análise & Dados estão 
disponíveis para con-
sulta no sítio www.sei.
ba.gov.br .

www.emprego.sp.gov.br
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Esta seção destina-se a apresentação 
abreviada de trabalhos técnicos e aca-
dêmicos ou resumos de dissertações 
ou teses no campo das Estatísticas 
Públicas.

Indicadores 
Econômicos - 
Ambientais 

A Fundação de Economia e Estatística (FEE), jun-
tamente com a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam), ambos órgãos do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, vem elaborando 
os indicadores de potencial poluidor da indústria 
no Estado, lidando com duas das dimensões 
da sustentabilidade: a econômica e a ambiental. 
Esses indicadores consistem nos percentuais da 
produção industrial classificada pelo critério usado 
para licenciamento ambiental, por nível de potencial 
poluidor (alto, médio ou baixo). A partir deles, foram 
construídos os seguintes indicadores sintéticos: o 
índice de Dependência das Atividades Potencial-
mente Poluidoras da Indústria (Indapp-I) e o índice 
de Potencial Poluidor da Indústria (Inpp-I), os quais 
também são apresentados para três níveis de divi-
sões geográficas no Estado: municípios, Coredes 
e aglomerados urbanos, com periodicidade anual 
desde 2001.

Espaço para divulgação de eventos 
nacionais relacionados ao campo das 
Estatísticas Públicas.

Congresso 
Internacional de 
Gestão de Políticas 
Regionais no 
Mercosul e na União 
Européia

Brasília, 3 a 5 de dezembro

 

O  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Mi-
nistério da Integração Nacional, a Presidência Fran-
cesa do Conselho da União Européia, o Departa-
mento-Geral de Política Regional da União Européia,  
o Banco do Nordeste, o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura e a Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão estão promovendo o CONGRESSO INTER-
NACIONAL DE GESTãO DE POLíTICAS REGIONAIS 
NO MERCOSUL E NA UNIãO EUROPÉIA, a realizar-
se no Brasília Alvorada Hotel, em Brasília/DF, entre 
os dias 03 e 05 de dezembro de 2008.

  

INFORMAçõES e  INSCRIçõES

 http://www.ipea.gov.br/

www.mi.gov.br/congressointernacional

politicas.regionais@iica.int
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Sessão Solene de Abertura  

03/12/2008  18:00h – 20:00h 

   Mesa de Abertura 

Assinatura do Acordo de Cooperação entre o Ministério da Integração (MI) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

Coquetel Lançamento do World Development Report do Banco Mundial 

 
Painel Inaugural: Integração Econômica e Políticas Regionais: União Européia e Mercosul  

04/12/2008  8:30h – 12:30h 

Ementa  

Os países do Mercosul têm respondido aos desafios da globalização com renovado interesse na integração regional, 
transferindo mais responsabilidade e recursos para as instituições regionais. As iniciativas de integração podem ser 
importantes instrumentos de complementação às políticas nacionais e sub-nacionais. Entretanto, a distribuição dos 
custos e benefícios da integração regional e global pode ser assimétrica. Certas regiões ou grupos sociais podem ter 
suas oportunidades ampliadas, enquanto aqueles com menor capacidade de adaptação ao processo podem se deparar 
com caminhos diversos. A ausência de instrumentos políticos que compensem as assimetrias ameaça a coesão social 
e pode fazer retroceder a integração e a participação na economia global. Comparando a experiência da América 
Latina e a da Europa, o painel discutirá a estrutura política a ser adotada nos níveis supranacional, nacional e local de 
modo a compensar os efeitos polarizadores possivelmente decorrentes do processo de integração na economia global. 

 
Subtema A: O Papel dos Blocos Econômicos na Gestão das Políticas Regionais 

Painel A1 O tratamento das disparidades regionais por meio de políticas comunitárias: os enfoques da União Européia e do  
Mercosul 

04/12/2008   14:00h – 16:00h 

Ementa Ementa O painel tratará da relevância e dos obstáculos postos pelas disparidades regionais ao processo de integração, 
enfatizando as estratégias já adotadas, ou que podem vir a ser adotadas, sob essa perspectiva. 

Painel A2 Avaliação das experiências da União Européia e do Mercosul 

04/12/2008 16:30h – 18:30h 

Ementa  

O painel trata de realçar aspectos essenciais dos dois processos de construção dos blocos, dando ênfase nas suas 
especificidades e particularidades de forma a provocar uma reflexão sobre iniciativas técnicas e institucionais que 
podem ser promovidas facilitando decisões políticas que possam vir a ser consideradas pertinentes num futuro 
próximo. 

 
Painel A3 Cooperação transfronteiriça: os desafios na América do Sul e na Europa 

05/12/2008  8:30h – 10:30h 

Ementa  
O painel discute a importância das relações transfronteiriças, em seus diversos âmbitos e possibilidades, como 
elemento importante da integração cultural e política e econômica e como oportunidade de desenvolvimento para as 
regiões imediatamente envolvidas. 

Panel A4 A infra-estrutura física como fator de integração regional 

05/12/2008 11:00h – 13:00h 

Ementa  

O painel foca as necessidades e possibilidades da promoção da integração dos meios físicos de transporte e 
comunicação como forma de oportunizar o processo de integração econômica e como elemento de promoção do 
desenvolvimento regional. Tendo como base o plano de logística e transportes da UE e as iniciativas do IIRSA, cada 
palestrante deverá dar destaque aos aspectos que devem ser mais relevantes para o processo de desenvolvimento 
regional. 

 

Programação

(continua)
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Subtema B: A Discussão Atual sobre Instrumentos e Mecanismos de Gestão de Políticas Regionais 

Painel B1 A regionalização como instrumento de balizamento de iniciativas na promoção de impactos territoriais diferenciados 

04/12/2008 14:00h – 16:00h 

Ementa  

O painel trata das políticas, programas, ações ou estratégias que utilizam a regionalização dos espaços institucionais 
de atuação como forma de tratar com mais acuidade as particularidades e especificidades de cada compartimento 
referido. Assim, de acordo com os objetivos explícitos de cada uma das iniciativas propostas por políticas públicas 
que têm rebatimento territorial, os palestrantes devem buscar realçar a importância da regionalização em cada 
estratégia proposta. Preconiza-se a participação de entes Federais e Estaduais do Governo Brasileiro, bem como, se 
for viável, de representações da União Européia e do Mercosul. 

Painel B2 Indicadores e metodologias de avaliação para a gestão de políticas regionais 

04/12/2008 16:30h – 18:30h 

Ementa  

O painel trata da maneira como instituições voltadas para a produção ou análise de informações socioeconômicas 
atuam para dar suporte a políticas, programas ou ações com rebatimento territorial diferenciado, utilizando ou 
pretendendo utilizar informações primárias ou secundárias para monitoramento das desigualdades regionais e/ou 
avaliação dos impactos territoriais das ações promovidas. 

 Painel B3 Questões atuais sobre o financiamento do Desenvolvimento Regional 

05/12/2008 8:30h – 10:30h 

Ementa  

O painel foca questões relacionadas ao financiamento das políticas regionais, sobretudo aos instrumentos e 
mecanismos disponíveis para tal, como fundos de desenvolvimento regional, incentivos fiscais e outras modalidades 
com prioridade às práticas que estabelecem as ações de gestão do fomento ao desenvolvimento regional (Ex: Feder, 
Fundos Constitucionais, FNDR, etc). Será dado destaque particular a forma como estes instrumentos buscam se 
articular com políticas setoriais tradicionais de forma a ampliar o suporte a ações de desenvolvimento regional. 
Participação de representantes de entidades que estão diretamente envolvidas com a gestão do financiamento do 
desenvolvimento regional, na Europa, no Brasil e em outros países do Mercosul. 

Painel B4  O papel da boa governança e da integração de atores sociais na gestão de políticas regionais 

05/12/2008 11:00h – 13:00h 

Ementa  

O painel foca o papel da boa governança para a gestão de políticas regionais, bem como discute quais instrumentos e 
mecanismos são utilizados para que processos de gestão possam ter condições de partida mais favoráveis. O painel 
discute, ainda, o papel dos atores sociais representativos no bom andamento da gestão de territórios prioritários, 
considerando aspectos como integração, gestão de interesses e conflitos, controle social, formato da organização 
territorial, etc. Participação de entidades representantes dos atores sociais que estão envolvidos na gestão de políticas 
regionais, em diversas escalas. 

 

(continua) 

Subtema C: Políticas Regionais em Perspectiva 

Painel C1 As políticas de desenvolvimento regional ante os avanços teóricos dos anos 1990 e 2000 (Parte I) 

04/12/2008   14:00h – 16:00h 

Ementa  

Nas duas últimas décadas a produção teórica na área de conhecimento que trata do desenvolvimento regional foi 
intensa. Para além das teorias clássicas de localização, da ênfase nos fatores de aglomeração, a relação entre inovação 
e região foi insistentemente discutida. Do mesmo modo, ocorreram muitos esforços no sentido de incorporar modelos 
e análises que dessem conta da mudança de base técnica que aproxima as tecnologias da comunicação e da 
informação, e ainda os impactos regionais da abertura comercial, da desregulamentação econômica, da reestruturação 
produtiva e financeirização do capitalismo contemporâneo. Ocorreu assim, a incorporação de conceitos e modelos 
provenientes da geografia econômica, da nova economia institucional, da economia da inovação e organização 
industrial bem como da econometria. Por outro lado, a conformação dos macros blocos econômicos regionais e a 
ascensão da União Européia ensejaram o retorno à ordem do dia das políticas regionais e das experiências de 
desenvolvimento local. O objetivo desta mesa redonda é efetuar um balanço sobre as seguintes questões: em que 
medida o avanço teórico no trato da questão regional pode contribuir para uma maior clareza na relação entre 
desenvolvimento e região num país com as características brasileiras? Quais lições incorporar para promover um 
avanço na compreensão da questão regional brasileira atual? 
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Painel C2 Estratégias de Desenvolvimento Regional: Lições para as políticas de desenvolvimento regional a partir de 
experiências nacionais e internacionais 

05/12/2008 8:30h – 10:30h 

Ementa  

O objetivo deste painel é discutir estratégias para o desenvolvimento regional no Brasil. A clara necessidade de 
coordenação das políticas e instrumentos visando o desenvolvimento regional deve estar articulada à estratégia de 
desenvolvimento para o país. Portanto, pretende-se neste painel discutir quais as estratégias de desenho da política 
regional, bem como responder às seguintes questões: quais as escalas territoriais devem ser passíveis de intervenção? 
Frente aos avanços teóricos observados nas últimas décadas, quais lições podem ser incorporadas no desenho de 
novas estratégias de desenvolvimento territorial e regional no país? Por outro lado, várias experiências mundiais de 
integração econômica propiciaram exemplos e impactos sobre o território importantes, se constituindo em exemplos 
para se discutir novas estratégias para o desenvolvimento regional no Brasil. O esgotamento ou a visão de que 
algumas estratégias de políticas regionais no Brasil devem ser repensadas, face a rápida evolução em tecnologias da 
informação e comunicação, o aumento do fluxo de comércio e o surgimento de novos blocos econômicos, portanto 
este painel irá discutir como pensar uma política de desenvolvimento regional, integrada à visão prospectiva de 
desenvolvimento e de inserção internacional do Brasil. 

RELATOS e ENCAMINHAMENTOS 

05/12/2008 14:00 – 15:30  Mauro Márcio  Consultor IICA 

ENCERRAMENTO 

05/12/2008 15:30 – 16:00   

 

Painel C3 Novos instrumentos de intervenção para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

05/12/2008 11:00h – 13:00h 

Ementa  

No Brasil, existem alguns programas orientados para o desenvolvimento regional (e.g. PAS – Plano Amazônia 
Sustentável; PDNE - Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste; PDSA - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido; PROMESO: Programa de Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais;  
Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163; Política Nacional de 
Ordenamento Territorial, etc.) que reforçam a atuação do Governo Federal no desenvolvimento e combate à redução 
das desigualdades regionais. A política de desenvolvimento regional no Brasil, tem sido em grande parte baseada em 
alguns incentivos fiscais federais, por meio da aplicação dos recursos dos fundos constitucionais (FNE, FCO e FNE), 
dos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, e de programas 
específicos. O objetivo desse painel é discutir os instrumentos de política regional no Brasil e no resto do mundo, o 
alcance e o efeito dessas políticas sobre as regiões mais deprimidas e sua população – de forma que permita a 
incorporação, para o desenvolvimento regional brasileiro, das experiências internacionais bem sucedidas e passíveis 
de implementação no Brasil , mas sem perder de vista as teorias e as estratégias de desenvolvimento regional que 
serão discutidas em outros painéis desse seminário.  

 

Painel C1   As políticas de desenvolvimento regional ante os avanços teóricos dos anos 1990 e 2000 (Parte II) 

04/12/2008 16:30h – 18:30h 
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XIII Encontro 
Nacional da 
Associação Nacional 
de Pós-Graduação 
e Pesquisa em 
Planejamento Urbano 
e Regional

XIII ENANPUR   
Florianópolis - SC

25 a 29 de maio de 2009

Em maio a ANPUR estará realizando o seu XIII 
Encontro Nacional, forum de discussão de temas 
bastante relevantes para as instituições filiadas a 
ANIPES. Informações sobre o tema do encontro, 
normas e datas limites para submissão de trabalhos 
estão disponíveis em www.xiiienanpur.ufsc.br. 

Tema Geral

Planejamento e gestão do território: escalas, confli-
tos e incertezas .

Sessões temáticas

ST1.  Políticas públicas e planejamento urbano e 
regional: atores, conflitos e tendências

ST2.  Gestão do território: práticas e possibilidades 
da política

ST3.  Espaços, redes e escalas 

ST4.  Ambiente e sociedade: dilemas, tensões e 
incertezas 

ST5.  Urbanismo, urbanização e planejamento na 
História 

ST6.  Processos e transformações na configuração 
dos espaços urbanos 

ST7.  Território, cultura e identidades

ST8.  Novas linguagens e tecnologias: desafios para 
o ensino e a pesquisa urbana e regional

Cronograma 

12/12/2008 - Data limite para envio dos trabalhos 
completos para Sessões Temáticas. 

02/02/2009 - Data limite para envio das propostas 
para Sessões Livres.

07/02/2009 - Data limite para divulgação dos traba-
lhos selecionados para Sessões Temáticas. 

16/02/2009 - Data limite para divulgação das Ses-
sões Livres selecionadas.

Acesse o sítio oficial do evento no endereço:
http://www.xiiienanpur.ufsc.br
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