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Os anos 2000 ficarão registrados, certamente, como período de inflexão importante na 
História das Estatísticas Públicas Brasileiras. Como tem sido demonstrado pelo prof. 
Nelson Senra em sua profunda e competente sistematização sobre a constituição do 
Sistema Estatístico Brasileiro ao longo de quase 200 anos, de 1822 a 2002, e que nesse 
boletim nos brinda com mais uma valiosa contribuição, ao resgatar o processo histórico 
de constituição das estatísticas educacionais, o Brasil caminhou a passos largos das 
“Estatísticas desejadas” às “Estatísticas formalizadas”. Nesses últimos dez anos, a serem 
cobertos desejavelmente por outro trabalho do profícuo professor, diversas inovações 
no campo vêm sendo realizadas pelo IBGE e outras instituições, configurando um novo 
momento histórico das Estatísticas Nacionais que, um tanto modestamente,  poderíamos 
demarcar como das “Estatísticas repensadas”, ou de modo mais justo para reconhecer o 
mérito dos esforços empreendidos, como o período das “Estatísticas renovadas” ou ainda, 
de modo mais apropriado, como o ciclo das “Estatísticas ampliadas e inovadas”. 

De fato, não são poucos os aprimoramentos, inovações e progressos que temos 
presenciado nesse campo no país, entre os quais é importante registrar, entre outros, 
o projeto e implantação pela Diretoria de Pesquisas do IBGE, de forma dialogada com 
pesquisadores e órgãos públicos, do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, que 
repensa e reorganiza substantivamente o marco das estatísticas amostrais no país; a 
proposta de reformulação das pesquisas e Estatísticas Econômicas, de modo a captar 
melhor, mais precisa e representativamente a dinâmica econômica pelo território brasileiro; 
a criação do Comitê das Estatísticas Sociais, fórum de discussão periódica e articulada dos 
principais órgãos produtores de informação estatística e registros administrativos – ainda que 
pendente da participação de representação de órgãos produtores da esfera subnacional; 
a formação – ainda que não implementação –  do grupo de trabalho interinstitucional para 
produção das estimativas e projeções demográficas em nível estadual e municipal; a 
consolidação da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, carinhosamente conhecida 
como Munic, e a recém implantação da sua congênere, Estadic, Pesquisa de Informações 
Básicas Estaduais, instrumentos fundamentais para levantamento de dados acerca da 
capacidade de gestão e instituicionalização do Estado brasileiro; a realização do Censo 
Demográfico 2010, planejado com participação de usuários, pesquisadores e técnicos do 
setor público, executado com base  na mais moderna tecnologia de coleta de campo e 
consistido a partir da vasta experiência e conhecimento metodológico acumulado no IBGE 
no tratamento de dados de pesquisas nas últimas décadas.

As inovações não se circunscrevem apenas ao IBGE, vale registrar! Uma análise do 
processo de estruturação das atividades de Monitoramento e Avaliação (M&A) pelo 
setor público brasileiro releva esforços expressivos na produção e organização de dados 
mais específicos para Políticas e Programas Públicos. É ilustrativo da preocupação 
com a produção de dados mais abrangentes e específicos para M&A o redesenho dos 
instrumentos de acompanhamento da Política Educacional pelo INEP como no caso do 
Educacenso, que passou a ter como unidade de investigação o aluno (ainda que a unidade 
de coleta seja, como antes, a escola), e a Prova Brasil, que ampliou as possibilidades 
de análise dos determinantes do desempenho escolar para além das características do 
Sistema Educacional Estadual – como é pelos instrumentos do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB) – abarcando a gestão da escola e o contexto socioeconômico 
mais próximo do alunado. O empenho do Ministério da Saúde em organizar e disponibilizar 
– por meio do Datasus – a enorme produção dos dados de produção de serviços e de 
acompanhamento de programas nas três esferas de governo, além das estatísticas vitais 
(nascimentos, óbitos por causas), é outro caso importante a registrar na estruturação da 
cadeia de produção de informações em M&A. Iniciativas semelhantes se pode observar no 
Ministério da Previdência Social – aplicativo Infologo da Dataprev – no Ministério da Ciência 
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e Tecnologia e no Ministério da Justiça, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. Não menos importante – e não poderia deixar de ser citado- o esforço de longa 
data – desde a década de 1980 – do Ministério do Trabalho e Emprego de organizar os 
registros anuais da RAIS e mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED)  e disseminá-los como estatísticas do emprego formal por meio de aplicativos para 
microcomputador e na Internet.

No que diz respeito à realização de pesquisas específicas de avaliação de programas sociais 
no país, em que pese as experiências anteriores e já mais antigas de condução de estudos 
avaliativos nos Ministérios da Educação, da Saúde e do Trabalho, um salto qualitativo em M&A 
na esfera federal foi dado com a criação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
(SAGI) no MDS. Os aplicativos informacionais desenvolvidos pela secretaria- apresentados 
nesse boletim em duas contribuições de seus técnicos –, o volume e diversidade de 
enfoques de pesquisas de avaliação organizadas pela SAGI – e o esforço na publicação de 
seus instrumentos e resultados – constituem-se, de fato, em um marco importante na área, 
com reverberação em outras áreas do governo federal e outros âmbitos do setor público, 
seja importância conferida à institucionalização da M&A, como pela contribuição didática 
em mostrar como tais instrumentos devem ser especificados em função das problemáticas 
específicas e grau de maturidade da implantação dos programas sociais.

Na esfera subnacional da produção das Estatísticas o cenário não tem sido, contudo, tão 
promissor. Há certamente progressos como o avanço do número de instituições encarregadas 
da organização das informações para M&A nos estados e municípios, como revelam as 
filiações crescentes na Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa 
e Estatística (Anipes). Em 2011, quase 30 instituições compõem o quadro de filiados da 
associação, contra menos de 20 há dez anos. Mas uma análise mais geral e a realização 
do levantamento do Planejamento Estratégico da associação  revela, pela taxa de resposta 
ao questionário encaminhado e pelo que revelam suas informações (trazidas nesse boletim 
mais à frente), que o Sistema Subnacional de Estatísticas tem vivenciado, de modo geral, 
um contexto de restrições orçamentárias, ausência de contratações de pessoal técnico, 
descontinuidade de pesquisas e, em alguns casos, até mesmo perda de legitimidade  
institucional. 

É alentador, nesse quadro, que esta sétima edição do Boletim de Estatísticas Públicas esteja 
contando com valorosas contribuições de artigos, comunicações, memória e relatos de 
técnicos e dirigentes de instituições que vêm procurando retomar suas missões institucionais 
como o Cepam, Codeplan e Emplasa. Com base em dados de levantamentos primários 
realizados por suas instituições, outros registros e Censo Demográfico 2010, técnicos desses 
órgãos trazem trabalhos que dialogam com temas de extrema relevância e atualidade na 
agenda governamental, do planejamento municipal e do recém lançado Plano Brasil Sem 
Miséria, como a Gestão Financeira nos municípios, Metodologia de Planejamento Territorial 
Participativo, Análise de Consorciamentos Municipais, Estratégias e Experiências de Inclusão 
Produtiva por Microcrédito e Geração de Trabalho e Renda, a Dinâmica Demográfica e 
Urbana.  

Esperamos que o 16º Encontro Anual da Anipes em Manaus seja uma boa oportunidade 
de, estimulados pelo esforço dessas contribuições aqui registradas, repensar estratégias 
de fortalecimento interinstitucional e de atualização dos programas de trabalho, de modo 
a resgatar, nesse momento crucial da agenda das Políticas Públicas – no país, a missão 
indelegável que as instituições subnacionais cumprem de produzir e subsidiar o ciclo de 
planejamento e avaliação dos governos estaduais e municipais. 

Boa discussão ! Boa leitura !
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foedus3, união, esse regime, dizia, provou ser 
aquele fora do qual não terão nunca solução 
integral os temerosos problemas nacionais que, 
sobre formidavelmente extensos e complexos, 
são da competência simultânea de várias es-
feras governativas autônomas, as quais com 
o serem autônomas, pois que federadas, só 
convencionalmente poderão dar sentido prático 
e rigorosamente convergente aos seus esforços 
de idênticos, análogos ou correlatos objetivos. 

Mário Augusto Teixeira de Freitas, Secretário Geral 
do IBGE e Presidente da ABE, em 1936.

Graças a esse Convênio, realizado em forma 
original e rica de sugestões, sob os auspícios da 
IV Conferência Nacional de Educação, ficou afinal 
possibilitado o conhecimento exato e regular de 
todos os aspectos da vida do país relacionados 
com a educação e a cultura. Além disso, – é fora 
de dúvida –, desta fórmula abeana da coopera-
ção interadministrativa, foi que, tais seus felizes 
resultados, surgiu o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, a que deu adequada estrutura, 
abrindo-lhe virtualidades inéditas, a Convenção 
Nacional de Estatística. Nem é preciso lembrar 
quais foram os inestimáveis benefícios decorren-
tes dessa medida, que o Brasil já está colhendo, 
como frutos da organização racionalizada a que 
ficou submetido o grande sistema nacional dos 
seus serviços estatísticos e geográficos.

José Carlos de Macedo Soares, Presidente do 
IBGE, em 1941.

Em 1931, o recém-criado Ministério da Educação e 
Saúde Pública, para entender a realidade da educa-
ção no Brasil, e poder definir políticas públicas que 
mudassem essa realidade, sabidamente negativa, 
quis dispor de estatísticas. De pronto, Francisco 
Campos, seu primeiro titular, cria a Diretoria Geral de 
Informações, Estatística e Divulgação, pondo à sua 
frente Mário Augusto Teixeira de Freitas (discípulo 
de José Luiz Sayão de Bulhões Carvalho, que por 

3  Nome dado aos pactos romanos entre povos para vários fins.

O convênio 
interadministrativo 
das estatísticas 
educacionais e conexas 
(1931): um tema para 
estudos históricos1

Nelson de Castro Senra2

Doutor em Ciência da Informação (UFRJ / ECo & CNPq / Ibict)
Pesquisador aposentado do IBGE

Seria possível aspirar-se mais? Sejamos justos 
e digamos convictamente: não. Em 1931 fez-se 
pela primeira vez a descentralização racional de 
um importante serviço público – o da estatística 
educacional. Segundo o plano assentado, vinte 
e três repartições, representando a esfera federal 
e a estadual, deram-se as mãos para trabalhar 
juntas, de maneira descentralizada, sim, mas 
solidariamente. E esse regime de cooperação, 
de valorização – diria mesmo – de integração 
do sistema federativo, sistema que não quer 
dizer nem isolamento, nem antagonismo, mas 

1   Versão modificada do texto que serviu de base para a elaboração 
do projeto de pesquisa “A produção das estatísticas brasileiras na 
confluência de esforços em torno do ‘Convênio interadministrativo 
das estatísticas educacionais e conexas’ (1907-1945)” submetido 
ao CNPq no contexto do Edital Universal de 2011, tendo o autor 
como coordenador e envolvendo seis outros pesquisadores (dois 
pós-doutores, um doutor, dois doutorandos e um mestre).

2   Doutor em Ciência da Informação (UFRJ / ECO & CNPq / IBICT). 
Pesquisador aposentado do IBGE. Colaborador no Programa de 
Mestrado em “Pesquisas Populacionais e Estudos Sociais”, da 
Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE / IBGE, e no Pro-
grama de Mestrado e Doutorado em “Comunicação e Informação 
em Saúde”, do Instituto de Comunicação e Informação Científica 
e Tecnológica em Saúde – ICICT / FIOCRUZ. Sócio efetivo do Insti-
tuto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro – IHGRJ; sócio (fun-
dador) da Associação das Américas para a História da Estatística 
e do Cálculo das Probabilidades; sócio da Associação Brasileira 
de Educação.

Artigo
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quase vinte anos esteve à frente da Diretoria Geral 
de Estatística, órgão nacional, criado no Império e 
revivido na Primeira República). Ele vinha de uma 
década mineira (os anos 1920) altamente profícua 
para a atividade estatística mineira, quando criara 
justa fama de técnico competente. Este convite 
sugere que em Minas Gerais teria feito parte do 
grupo de mineiros intelectuais que logo atuariam nos 
gabinetes varguistas, como pensadores e formado-
res de opinião (ficando no âmbito do Ministério em 
referência, além de Francisco Campos, destaque-se 
o próximo ministro, Gustavo Capanema, sem olvidar 
Carlos Drummond de Andrade e Afrânio de Mello 
Franco, entre outros).

As estatísticas disponíveis eram poucas e de du-
vidosa qualidade, sem serem contínuas e siste-
máticas, muito menos estando disponíveis (como 
quer que fossem feitas) em todas as Unidades da 
Federação. Assim, para dar curso aos anseios do 
governo Vargas de promover mudanças amplas no 
país, por exemplo, mudando a educação brasileira, 
seria preciso alguma medida criativa. E ela viria no 
contexto da IV Conferência Nacional de Educação, 
promovida pela Associação Brasileira de Educação 
(ABE), então um órgão de grande importância, cria-
do em 1924 por Heitor Lyra, e que arregimentava 
os intelectuais da educação. Pois, tendo Teixeira de 
Freitas como proponente e condutor das discus-
sões, seria assinado naquele certame o “Convênio 
interadministrativo das estatísticas educacionais 
e conexas” (adiante, apenas Convênio) para fins 
de, segundo sua cláusula primeira, “uniformizar e 
coordenar todos os trabalhos oficiais de estatística 
educacional e conexos, de modo que seja possível 
conhecer e divulgar rapidamente, com segurança, 
as condições gerais do Brasil, de cada Estado, do 
Distrito Federal e Território do Acre, em um deter-
minado ano, quanto a todos os ramos de ensino, 
bem como os vários aspectos apreciáveis do aper-
feiçoamento da educação e da cultura nacional”4.

4  A referência Cunha (1932) na bibliografia incorpora o Convênio 
aqui tratado. 

Desde então, em boa medida pela atuação tenaz de 
Teixeira de Freitas, e logo de Lourenço Filho, primeiro 
diretor do INEP (que, em última instância, será deri-
vado do Convênio), o país contaria com estatísticas, 
contínuas e sistemáticas, para educação e temas 
afins. Estudos e análises das realidades puderam 
ser elaborados, bem assim, políticas públicas para 
mudança puderam ser propostas. Ainda que ao lon-
go do tempo tenha havido mudanças em conteúdo e 
forma, a produção e divulgação dessas estatísticas, 
só fez crescer, dando ao Brasil, via governo Vargas, e 
demais governos que lhe seguiram, reais condições 
de melhorar a educação brasileira. Nem tudo foram 
sucessos, com idas e vindas, com ânimos e desâ-
nimos, mas em nenhum momento deixou-se morrer 
o espírito daquele Convênio. Hoje, contudo, anda 
esquecido, sem receber os aplausos que merece, 
e sendo posto à deriva na memória nacional.

Pois daquele Convênio, não muito depois, resulta-
ria uma revolução não imaginada explicitamente, 
mas sempre desejada e desejável, a de formar 
no Brasil uma atividade estatística devidamen-
te consistente, funcionando normalmente, sem 
sustos e atropelos. Bulhões Carvalho a pensara 
e o tentara, mas com sucesso apenas parcial; 
Teixeira de Freitas, na sua década mineira (os 
anos 1920), pudera tornar aquele sonho realida-
de, mas apenas numa esfera estadual. Agora, a 
partir da discussão e da assinatura do Convênio, e 
sua imediata implantação, ficou claro que aquele 
sucesso na província, poderia ser levado ao terri-
tório brasileiro, abarcando todas as Unidades da 
Federação, e para todos os temas a comporem 
um programa estatístico consistente e abrangente.

Essa cooperação se apresentava como essencial 
àquele tempo, já que as informações individuais 
fundadoras das estatísticas (que são sempre agre-
gações) vinham dos registros administrativos, que 
eram, por natureza, descentralizados, existentes em 
diversos órgãos, em vários lugares. Pois a firme e 
incansável prontidão de Teixeira de Freitas o levaria 
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a captar o momento favorável, e, a partir do sucesso 
do Convênio, logo proporia uma avançada legis-
lação estatística. Em 1936 surgiria o IBGE, como 
órgão central e nacional, atuando fortemente como 
coordenador do sistema estatístico, para tanto se 
valendo do princípio jurídico da cooperação interad-
ministrativa.  Hoje, aos 75 anos, o IBGE segue firme 
sendo uma das mais críveis instituições brasileiras. 

Por tudo isso, que será adiante avançado, o Convê-
nio merece ser estudado, não só em si, mas em seu 
emaranhado desdobramento. Será melhor começar 
pelo que veio depois, a formação da atividade es-
tatística (de um modo contínuo e sistemático), pois 
assim se dará conta do estado das estatísticas 
educacionais naquele momento (na verdade, do 
estado das estatísticas amplamente, e não apenas 
as da educação) e se entenderá a importância 
da negociação do Convênio (e sua promoção da 
cooperação interadministrativa, associando as três 
esferas políticas: federal, estadual e municipal). De-
pois, passaremos ao Convênio, focando seus des-
dobramentos e interconexões, a pedir estudos com 
diferentes formações. Essa forma inversa, embora 
vantajosa para fins didáticos de exposição, levará o 
texto a fazer idas e vindas, repetindo informações; 
que o leitor perdoe as repetições.

O CONVêNIO E A ATIVIDADE 
ESTATíSTICA BRASILEIRA

A produção estatística brasileira tem origem anterior 
à Independência, com especial ênfase ao havido 
no Rio Grande do Sul, onde surge, ao término da 
Farroupilha, a primeira instituição estatística oficial, 
qual seja o “Arquivo Estatístico”, criado pelo então 
Conde de Caxias, e dirigida pelo conselheiro Cor-
reia da Câmara, que deixou escola. As estatísticas 
provinciais, então, obedeciam à razão clássica da 
demanda por estatística, o fazer a guerra, ou seja, o 
saber quantas pessoas poderiam ser convocadas, 
onde elas estavam, sem que afetasse as famílias, 
e a atividade econômica, mormente de natureza 

agrícola, e com que recursos de intendência se 
poderia contar, durante as guerras. 

 A geração das estatísticas segue sendo feita após 
a Independência, em várias províncias do Império, 
mas sem nenhum caráter nacional, nem o sendo 
em forma contínua e sistemática. Em 1851-52, no 
gabinete Monte Alegre, o Governo Imperial intenta 
a realização de um censo geral, e se o põe no con-
texto das reformas progressistas levadas à cabo 
naquela ocasião: a extinção do tráfico de escravos, 
o estímulo à migração, o código comercial, a lei de 
terras, o registro civil laico. Para elaborar e conduzir 
a aplicação do questionário (boletim de família) e 
fazer sua ulterior apuração, criou-se uma Diretoria 
Geral de Censo, que deixaria de existir tão logo os 
resultados fossem divulgados. Tão boas intenções, 
entretanto, foram por terra, tão logo a população de 
uma vasta área do território, com foco no Nordeste, 
tomou em armas contra o censo (que seria feito em 
associação à laicização do registro civil), levando o 
governo imperial a recuar. 

Segue a criação da Sociedade Estatística do Brasil 
(1854-55), sem maiores sucessos, e vem a guerra 
contra o governo de Solano Lopes (1864-70), a 
chamada “Guerra Maldita”, pelo tanto que drenou 
os recursos do Estado, financeiros e humanos, com 
reflexos por longo tempo. No interregno, dois dis-
cípulos do conselheiro Correia da Câmara agiram: 
Sebastião Ferreira Soares escreverá vários estudos 
reveladores das realidades brasileira, e o seguirá 
fazendo adiante; José Cândido Gomes, a pedido 
do Visconde de Sinimbu, quando da criação do 
Ministério da Agricultura (separado do Ministério do 
Império), fará uma proposta de organização de um 
programa estatístico. Haverá censos na Corte, e em 
outras províncias, mas serão iniciativas localizadas. 

Adiante, finalmente, na sucessão dos gabinetes 
Itaboraí, São Vicente e Rio Branco, o Governo Impe-
rial fará um censo, em 1872, criando um ano antes 
a Diretoria Geral de Estatística. Então, atente-se, 
não se criou uma repartição censitária, mas sim de 
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estatística, o que mostra a intenção de se dar início 
de forma contínua a uma atividade que, contudo, 
por falta de especialista, e de especialização, irá 
claudicar, e à primeira crise do tesouro imperial, 
será reduzida em importância, ainda que se lhe vá 
aumentar a demanda, já que as estatísticas são 
cada vez mais desejadas. O censo será feito, e 
seus resultados serão divulgados com sucesso, em 
volumes que até hoje impressionam; mas as esta-
tísticas temáticas, em geral serão poucas, havendo 
alguma ênfase, contudo, em educação, talvez por 
ser se diretor geral, Manoel Francisco Correia, um 
educador e o maior animador cultural da capital (a 
Corte), com suas famosas Conferências da Glória. 
Os relatórios anuais da Diretoria, da lavra do futuro 
senador do Império, e futuro membro do Conselho 
de Estado, ou de seus eventuais substitutos, trata-
ram, muitíssimo, da educação, apresentando alguns 
números, ainda hoje pouco explorados.

À chegada da República, pese toda a difícil mu-
dança de governança, já em janeiro seguinte, o 
governo decide “restaurar” a antiga Diretoria Ge-
ral de Estatística, colocando-a em sua grandeza 
original, e mandando-a realizar o censo de 1890, 
previsto pela legislação monárquica (agora se o irá 
querer por influências positivistas, própria a alguns 
próceres da República, como Aristides Lobo, o 
ministro tutelar do órgão). Enquanto se realizava a 
operação censitária, a nova constituição brasileira 
de 1891 consagraria a decenalidade censitária, daí, 
logo vindo o censo de 1900. Ambos serão censos 
com inúmeros problemas, estando muito aquém do 
sucesso do censo imperial de 1872, e, por várias 
razões (contratações desenfreadas e desnecessá-
rias, com grande dispêndio de recursos públicos) 
não haverá o censo seguinte, em 1910. 

Assim, o primeiro grande censo feito na Primeira 
República será o de 1920, sob o comando de Bu-
lhões Carvalho, e tendo por modelo o último censo 
feito apenas na cidade do Rio de Janeiro (já agora 
Capital Federal), em 1906. A atividade estatística 

permanecia problemática, e o pior dos problemas 
era enfrentar a federação que recusava a autorida-
de coordenadora da Diretoria Geral de Estatística, 
negando-lhe o necessário acesso aos registros 
administrativos, e não se empenhando pela efetiva 
implantação do registro civil (que fora criado pela 
República, num dos seus primeiros atos, cumprindo 
legislação monárquica). E não haverá o censo de 
1930, por conta da revolução que derrubou a Primei-
ra República, logo o de 1920 será o único daquele 
período a merecer crédito. 

Nesse período, Bulhões Carvalho estará à frente da 
Diretoria Geral de Estatística por quase vinte anos 
(em dois tempos não consecutivos, 1907-09 e 1915-
31). Embora seu esforço seja um sucesso apenas 
parcial, ele nos legou uma massa crítica de valor, de 
como deveria ser uma atividade estatística contínua 
e sistemática, com autonomia e independência. 
Pois, junto a ele, numa das chefias de seção, estará 
uma figura notável, Oziel Bordeaux do Rego, a quem 
coube pensar as estatísticas que hoje chamamos 
de sociais, com ênfase em educação e em cultura 
(recuperando as reflexões deixadas pelo senador 
Correia, na antiga Diretoria imperial). Suas visões 
sobre a produção dessas estatísticas, e os núme-
ros que alcançaria ainda não foram devidamente 
analisados (estando no tomo III do primeiro Anuário 
Estatístico do Brasil, sem olvidar seus relatórios 
anuais, apensos aos relatórios do Diretor Geral, 
Bulhões Carvalho). 

Por demais, tenha-se presente o experimento que 
Teixeira de Freitas faria em Minas Gerais, quando, 
ao término do Censo de 1920 (que lá realizou na 
função de delegado federal), passaria ao âmbito es-
tadual, e nele ensaiaria uma atividade estatística nos 
moldes pensados e tentados por Bulhões Carvalho. 
Nessa sua década mineira, Teixeira de Freitas daria 
ênfase à criação de um sistema estatístico abran-
gente (ainda que apenas estadual), incluindo uma 
cartografia estatística. Sua década mineira ainda 
carece de estudos, tendo conseguido alcançar aos 
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registros administrativos existentes nos municípios, 
utilizando as figuras de agentes de campo (alguns 
residentes nos municípios e outros sendo itineran-
tes). Integrou (talvez ainda como figura discreta) 
da II Conferência Nacional de Educação, realizada 
em Belo Horizonte (por seus anais, recentemente 
reeditados, se poderá verificar se já se antecipara 
a matéria do futuro Convênio). 

De lá, pelas mãos do mineiro Francisco Campos, 
ele voltará ao Rio de Janeiro, com a missão de 
elaborar estatísticas educacionais (e conexas) no 
recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pú-
blica. Estava claro que o governo Getúlio Vargas, 
mesmo quando ainda no período provisório, queria 
governar, atuando na federação, e mais ainda isso 
ficaria claro a partir de 1937, com a emergência 
do chamado Estado Novo. É nesse contexto que 
Teixeira de Freitas, à frente da Diretoria de Infor-
mações, Estatística e Divulgação, do Ministério, irá 
idealizar o Convênio. O fará na ABE, em auditório 
de notáveis, educadores na maioria, plenamente 
dispostos a dotar a educação e a cultura de esta-
tísticas, como forma de conhecê-las e modificá-las 
com políticas públicas. 

O debate do convênio, no contexto da IV Confe-
rência Nacional de Educação, é algo ainda a ser 
estudado: seja pela forma, como convênio; seja 
pelo novo instituto jurídico da cooperação interad-
ministrativa, que pactuaria em vontade livre as três 
esferas políticas: federal, estadual e municipal; seja 
pelo escopo (variáveis) que oferecia da educação. 
Adiante, sua execução pela repartição de estatística, 
já no âmbito cotidiano do Ministério,  precisa ser 
estudada, e também a ulterior relação da repartição 
produtora com o recém-criado INEP, sob o comando 
de Lourenço Filho.

Em diante, de 1932 a 1936, três fatos se deram. 
Primeira, a execução do previsto pelo convênio, e 
a crescente oferta de estatísticas da educação, da 
cultura, e temas afins; afora essa oferta maior de 
números, bem elaborados e bem divulgados, em 

tabelas e gráficos, vieram estudos e análises das 
realidades, explicando-as e se propondo políticas 
públicas. São marcantes as polêmicas entre Teixeira 
de Freitas e Lourenço Filho, e é significativa a se-
paração entre produção (que caberia à diretoria de 
estatística) e a análise (que caberia ao INEP), e que 
será fator de melindres de Teixeira de Freitas. Essa 
polêmica, ao contrário do processo do Convênio, 
já foi objeto de diversos estudos, mas mesmo ela 
merece revisitas, à luz de novos acervos se tornando 
disponíveis ultimamente.

Segunda, o crescente interesse pelo território, em 
textos de Segadas Vianna e Teixeira de Freitas, com 
uma nova divisão política do Brasil sendo proposta, 
em que os municípios ganhariam relevância (e logo 
haveria a atuação de Rafael Xavier), encontrando 
ressonância em Juarez Távora, figura de relevo na-
quele momento. Terceira, por várias razões e acasos, 
com apoio de Juarez Távora, entre outras poucas 
pessoas, Teixeira de Freitas terá ocasião de propor a 
criação do que logo seria o IBGE, e que começaria 
a funcionar quando Macedo Soares assumisse sua 
presidência, em 29 de maio de 1936; a idealiza-
ção do Instituto, e do sistema estatístico (primeiro 
sistema no Brasil), tomará como pedra de toque o 
instituto jurídico da cooperação interadministrativa, 
que surgira no convênio de educação. Essas três 
ações pedem estudos históricos e sociológicos.

Emerge, então, uma atividade estatística sólida, 
contínua e sistemática, tendo à frente o IBGE, aos 
75 anos este ano. Desde 1936, dois modelos su-
cessivos retrataram essa atividade, sendo o primeiro 
idealizado por Teixeira de Freitas, em que tudo se 
fazia pela cooperação interadministrativa, tendo 
caráter coordenador, e não de produção, cabendo 
esta aos diversos órgãos federais temáticos asso-
ciados (educação, saúde, etc.); o sistema era cole-
tivo, altamente parlamentar. Então, por uma rede de 
Agências Municipais de Estatística os questionários 
(criados em debates colegiados) eram aplicados ou 
diretamente junto aos informantes, ou indiretamente 



12

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

junto aos detentores dos registros administrativos; 
daí, de posse desses questionários devidamente 
aplicados, os órgãos federais temáticos promoviam 
as sucessivas agregações estatísticas. Todos os 
temas eram igualmente prioritários, e os questioná-
rios eram aplicados em todos os municípios. Esse 
modelo irá vigorar até finais dos anos 1960, quando 
se torna óbvio o seu gradual esgotamento.  

O novo modelo, que vem em 1967, e é reformado 
de imediato em 1970-72, faz o IBGE uma fundação 
pública de direito privado, e o torna um órgão pro-
dutor, e apenas nominal e legalmente coordenador. 
Surge um sistema estatístico centralizado, não mais 
voltado aos municípios, seguindo controle absoluto 
do IBGE, e altamente norteado pelas chamadas es-
tatísticas derivadas, nomeadamente as econômicas, 
com os índices de preços, as contas nacionais, as 
matrizes de relações intersetoriais, e outros. Pouco 
depois virá um alto interesse pelas estatísticas so-
ciais, levando ao chamado (sub)sistema de estatísti-
cas e indicadores sociais, por certo um avanço, mas 
sem a organicidade subjacente do (sub)sistema de 
estatísticas e indicadores econômicos. 

Logo após a reforma, as estatísticas que não 
tivessem imediato interesse como estatística eco-
nômica foram postas em plano secundário, e, em-
bora fossem parcialmente recuperadas quando da 
elaboração das estatísticas sociais, seguiram em 
segundo plano. É o caso das estatísticas da edu-
cação, da cultura e da saúde, entre outros temas, 
que seguirão sendo feitas, e agora com mais força, 
pelos órgãos federais temáticos. Estes, ainda que 
ganhem autonomia e independência conceitual 
e processual, perderam ao se distanciarem da 
instituição estatística nacional, com sua solidez, 
continuidade e especialização. Pouco a pouco, o 
IBGE retoma posição nessas temáticas, mas serão 
os órgãos federais os maiores atuantes. A seu turno, 
os municípios, dos quais o IBGE irá se afastar pela 
utilização das pesquisas por amostras, só voltaram 
a ser objeto de atenção do IBGE há pouco tempo; 

a possibilidade de se criar registros estatísticos por 
amostragem libertará, para o bem e para o mal, a 
atividade estatística dos registros administrativos.

Em suma, o Convênio é um divisor de águas e não 
apenas para a educação, ao lhe dotar das necessá-
rias estatísticas, mas também, e isso é vital, para a 
atividade estatística brasileira, permitindo a expan-
são do sucesso obtido na temática da educação 
a todas as temáticas desejadas e desejáveis a um 
bom retrato da sociedade e da economia nacional. 
Passemos, a seguir, a uma apreensão do Convênio, 
deixando claro haver um sem-número de incógnitas 
a serem desvendadas; tendo sido uma criação de 
homens notáveis, a começar por Teixeira de Freitas 
que, por sua obra em prol da educação, se ombreia 
a Fernando de Azevedo, a Lourenço Filho e a Anísio 
Teixeira.

O CONVêNIO E AS ESTATíSTICAS DA 
EDUCAçãO E TEMAS AFINS

A idéia de que seria preciso promover um acordo 
de cooperação entre as três esferas políticas do 
território (federal, estadual e municipal) não era 
nova, e já fora tentada antes ao longo da Primeira 
República. Mendes da Rocha e Raul Pompéia, 
como diretores da Diretoria Geral de Estatística 
(feita renascer pela República) tentaram acordos 
bi-laterais, mas ou fracassara plenamente ou tiveram 
sucessos apenas parciais, sem olvidar que a ênfase 
dos mesmos estava na extração de estatísticas do 
registro civil (recém-implantado pela República), 
para poderem revelar o movimento da população 
(nascimento, matrimônio e mortalidade; o estoque 
da população viria dos censos). Ainda que a ênfase, 
então, estivesse no registro civil, era fato sabido que 
qualquer estatística que se quisesse fazer teria que 
se valer dos registros administrativos, amplamente, 
que, vale sempre relevar, eram e são, por natureza, 
descentralizados, estando em vários órgãos (es-
colas, hospitais, etc.) e em vários lócus espaciais, 
mormente os municípios. Assim, sem acesso aos 
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mesmos, seja por terceiros, seja pelos seus próprios 
“donos”, não haveria como valer-se de suas riquezas 
em informações individuais, aquelas que fundam 
as estatísticas.

Pouco depois, Bulhões Carvalho tentará nova forma 
de acordo, para fazer valer o caráter nacional da 
repartição de estatística, e daí realçar sua potên-
cia coordenadora; virá dele, então, a idéia de um 
Conselho Superior de Estatística (ora mais político, 
ora mais técnico, ora misto) mas que, altos e bai-
xos, será na essência um fracasso; o fato é que a 
federação extremada não reconhecia ascendência 
numa repartição federal, e negava à Diretoria Geral 
de Estatística autoridade normativa em matéria es-
tatística. Pois, incansável homem público, com tino 
técnico, estará atento às eventuais oportunidades, e 
as abraçará em sua longa gestão de direção (mais 
ou menos vinte anos em dois períodos: um curto, de 
1907-09, e outro longo, de 1915-31); assim, feito o 
censo de 1920 (com pleno sucesso), pouco a pouco 
ganharia confiança nos Estados, ousando pensar 
em fazer o censo de 1930 através de parcerias com 
os Estados, e para tanto, passando essas ideias, 
saiu pelo país fazendo conferências de convenci-
mento (chegou a fazê-las em Salvador e em Recife, 
havendo outras programadas, mas não realizadas); 
infelizmente o fim da Primeira República abortou este 
censo, e mais ainda esta experiência de parcerias. 

Essa ousadia se coroaria, antecipando a realização 
daquele censo, com uma Conferência Nacional de 
Estatística que convocara para outubro de 1930, 
baixando orientações, fazendo convocações, e 
recebendo inscrições de comunicações. Bulhões 
Carvalho, está claro, se inspira nas reuniões do 
“International Statistical Institute – ISI”, tendo ido na 
década de vinte a duas delas, em Roma e no Cai-
ro, nos legando relatos geniais de suas atuações. 
A idéia era pactuar obrigações e compromissos, 
livremente. 

Para essa conferência, infelizmente abortada por 
trapaça da história, Teixeira de Freitas manda um 

texto com “33 teses”; tivesse havido o evento o 
exporia na tribuna, e agüentaria os debates, que 
não seriam fáceis, sem dúvida (o futuro, em outras 
ocasiões, mostraria que muitas de suas ideias, ali 
antecipadas, encontrariam resistências, seja na 
esfera federal, seja na estadual). Nessas teses, 
pensa amplamente a atividade estatística, e o faz 
na linha do seu mestre, Bulhões Carvalho, mas já 
o faz revelando caminhos concretos de solução e 
de sucesso, porquanto relatando sua vivência de 
uma década à frente da estatística mineira. Então, 
os impasses de acesso aos registros haviam sido, 
se não resolvidos, bastante mitigados; a presença 
coordenadora havia sido praticada com sucesso, e a 
Diretoria de Estatística mineira era aceita e acatada; 
a incorporação da cartografia à atividade estatística 
fora promovida, e o fora até no sentido mais amplo 
da própria geografia (que à época abarcava a car-
tografia); entre outros fatos. 

Pois essa década mineira de Teixeira de Freitas, que 
lhe daria régua e compasso, não foi ainda estudada 
atentamente, e o precisa ser. Sabe-se que lá, quase 
todo dia fazia coluna no jornal O Estado de Minas, 
e, ao que se sabe, não num único assunto, e nem 
sempre sobre a atividade estatística; ele era homem 
de pensar as realidades através das estatísticas, 
fazendo parte de um grupo raro de homens públi-
cos chamados, em momento futuro, de estatistas, 
um misto de estadistas e estatísticos (ainda se via 
a produção das estatísticas, por similitude de no-
menclatura, como coisa natural do estatístico, cujo 
perfil, aliás, pouco fora definido, e cuja formação 
ainda não se fazia). Que relação pode ter tido com 
Delfim Moreira, o reformador da educação mineira, 
ocorrida naquela década, merece estudos, pelos 
elos dessa reforma com a ulterior reforma nacional.

É nesse contexto, portanto, que ele voltará à Capital 
Federal pelas mãos de Francisco Campos, um dos 
intelectuais mineiros que irão se agregar ao governo 
Vargas. Irá criar, do nada, uma Diretoria de Infor-
mações, Estatística e Divulgação no recém-criado 
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Ministério da Educação e Saúde Pública; dizer que o 
fez do nada merece qualificação, já que trazia sólida 
experiência anterior, como visto; assim, é dizer que 
nada havia no novel Ministério, nem pessoas, nem 
lugares, nem espaço, nem móveis, nem equipamen-
tos, etc. Talvez por isso, não obstante sua experi-
ência e vivência, tenha precisado de um ano para 
promover aquele que seria o Convênio aqui tratado; 
talvez também porque tenha precisado escolher um 
lugar adequado à sua realização, e isso naquele 
momento de transformação revolucionária do país 
não fosse muito visível; talvez tenha tentado outros 
caminhos e não tenha obtido o sucesso esperado. 
Fica-se nesses talvez, por ora, mas ficando também 
a expectativa que eles possam ser solucionados 
em buscas nos velhos arquivos do Ministério da 
Educação, onde deve haver uma seção para aquela 
repartição de estatística.

O fato é que o Convênio resultaria da IV Conferência 
Nacional de Educação, promovida pela ABE, em 
1931. Antes de seguir, cabe lembrar, como já foi 
dito, que a II Conferência fora realizada em Belo 
Horizonte, em 1928, quando lá estava Teixeira de 
Freitas. (En passant, valerá anotar que a I fora em 
1927, em Curitiba, e as seguintes teriam lugar a III 
em São Paulo em 1929, a V em Niterói em 1932, e 
houve outras).  É possível imaginar que dela tenha 
participado, e é possível pensar que já fosse sócio 
da referida Associação (da qual adiante será presi-
dente), porquanto já manifestara interesse em edu-
cação (seus textos n’O Estado de Minas o poderão 
confirmar); e seria preciso detectar o quanto já con-
vivia com os grandes nomes da educação àquele 
tempo, alguns deles indo participar das negociações 
do Convênio. Tudo isso exigirá buscas nos arquivos 
da Associação, que são, embora bem organizados 
(muito disso por abnegação personalista de uma ou 
outra pessoa), bastante incompletos se não mesmo 
insuficientes. 

Voltando à IV Conferência e ao Convênio nela 
negociado (e vale notar que a Conferência não 

tratou apenas do Convênio, mas de vários outros 
temas também) é preciso saber como foi formada 
a delegação que representava os Estados, se por 
convite (e de quem), se por indicação (e de quem); 
nomes como Anísio Teixeira, Sud Menuci, Virgílio 
Corrêa Filho, entre vários outros, lá estiveram, e cabe 
saber a forma como estiveram, o quanto atuaram 
e o quanto tinham noção da natureza das estatís-
ticas, com suas peculiares especificidades, enfim, 
o quanto mixavam as categorias de “educadores-
-estatísticos” e de “estatísticos-educadores” (nas 
oportunas expressões de Natália de Lacerda Gil), 
sem cuja balança, os debates e os acordos não te-
rão sido simples. E bem a propósito, cabe perguntar: 
terá havido uma proposta preliminar de redação?; 
como terá sido feito, por uma pessoa ou por uma 
pequena comissão?; terá sido muito alterada, ao 
fim e ao cabo?; pensou-se em “convênio” desde o 
início?; por que não acordo ou pacto?; pois essas 
e outras questões precisam ser esclarecidas, como 
forma de se entender o processo de gestação do 
Convênio, cujo papel na história brasileira não pode 
ser esmaecido.  

Enfim, entender a proposta (se apenas uma idéia 
ou se já como um texto preliminar), as discussões 
(talvez difíceis, ou não; e não se sabe o quão o 
“auditório” de delegados era homogênea, algo a 
ser detectado), as votações (se as houve, ou não; 
se foram fáceis; se houve resistências a redações, 
a cláusulas, a conteúdos, como se manteve uma 
totalidade, etc.), a aprovação e assinatura (se os 
delegados tinham autonomia de decisão, ou se 
deviam consultar os governantes dos Estados que 
representavam), e vários outros pontos processuais, 
é importante como forma de se aprender e apre-
ender a negociar divergências, tão presentes nas 
democracias (em especial a pluripartidárias).  

Um ponto inicial que surge é o pensar o retrato da 
educação que seria revelado, o que se depreende 
dos tópicos que seriam investigados, mais que 
isso, que seriam quantificados. A Cláusula Nona 
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estabelece uma primeira divisão da temática edu-
cação, para fins de organização das estatísticas a 
serem elaboradas: “I) a organização administrativa 
do sistema educacional; II) o efetivo dos estabeleci-
mentos de ensino e o respectivo aparelhamento; III) 
o movimento didático”. Resta saber se esse retrato a 
ser revelado está ou não de acordo com as práticas 
de outros países, e mesmo com eventuais reco-
mendações internacionais que à época existissem. 
E se ele atendia mesmo aos estudiosos brasileiros, 
mesmo que eles não fossem muitos, como é natural, 
dado que a pós-graduação ainda não se formara no 
país. Como seja, vejamos alguns detalhes dessas 
três divisões, seguindo-se algumas cláusulas de 
temáticas próximas.  

A primeira divisão é detalhada na Cláusula Décima: 
“a) as disposições de ordem constitucional relativas 
ao ensino; b) a indicação das leis, regulamentos, ins-
truções, etc., vigorantes em matéria de ensino; c) a 
indicação e o resumo dos textos que estabelecerem 
obrigatoriedade de ensino; d) a caracterização dos 
vários tipos de escola funcionando ou não; e) a ca-
racterização sintética do regime escolar vigente (tur-
nos, horários, idade de admissão, composição as 
classes, exames, sanitários, exames psicológicos, 
orientação profissional, etc. etc.; f) as categorias, as 
condições do pessoal de toda a administração do 
ensino oficial; g) as despesas anuais efetuadas com 
o ensino”. A cláusula segue dando detalhes sobre 
as despesas a serem quantificadas.

A segunda divisão é detalhada numa minuciosa 
Cláusula Décima Primeira, em dois grandes tópicos, 
logo abertos bastante: “I) quanto ao ensino primário 
e relativamente a cada uma das suas subdivisões”, 
e “II) quanto aos demais ramos do ensino, e relati-
vamente a cada estabelecimento”. Quer-se saber, 
no tópico primeiro: sobre pessoal (administrativo, 
pedagógico, etc.), prédios, salas / classes, lugares 
especiais (museus, bibliotecas, laboratórios, etc.), 
equipamentos (para trabalhos manuais, aparelhos 
de projeção luminosa, etc.), terrenos (para prática 

agrícola, etc.), caixas para recursos (donativos, eco-
nômicas, mutualidades, fundos, etc.). E, no tópico 
segundo, quer-se saber: mantenedoras particulares 
(se religiosa ou não), condições de funcionamento 
(pessoal, cursos; prédio e material, etc.), movimento 
financeiro (receita e despesas, patrimônio, etc.).

A terceira divisão é detalhada numa não menos mi-
nuciosa Cláusula Décima Segunda, em três grandes 
tópicos: “A) Em cada modalidade de ensino que 
não o geral pré-primário e o primário, e excluído 
também o ensino pós-escolar, os quadros estatís-
ticos deverão apresentar a sua matéria informativa 
segundo as categoriais didáticas do esquema a que 
alude a cláusula oitava [bastante sintética, fazendo 
referência à “classificação do ensino estabelecida 
pela Diretoria Geral de Informações, Estatística e 
Divulgação”], mas especificamente para cada cur-
so, referido o estabelecimento em que é feito”; “B) 
Em cada categoria de ensino geral pré-primário e 
primário, e segundo as circunscrições territoriais, 
discriminadamente para o ensino federal, o estadual, 
o municipal e o particular”; “C) Em cada categoria 
de ensino pós-escolar, a especificação das institui-
ções mantenedoras e dos cursos realizados, com 
a indicação, para cada uma, do respectivo pessoal 
docente e discente, por sexos, e as mais discrimina-
ções requeridas pela feição do ensino ministrado”. 
Para os tópicos A e B, acima, a cláusula oferece 
detalhes.

A Cláusula Décima Terceira apresenta os conceitos 
de “curso” e de “escola”. A Cláusula Décima Quarta 
recomenda a utilização das “conclusões” emanados 
do Instituto Internacional de Estatística (isso sugere 
que ISI, àquele tempo, ainda seguia grosso modo os 
moldes dos Congressos Internacionais de Estatísti-
ca havidos no século XIX, daí, talvez, explicando a 
utilização da curiosa palavra “conclusões”, no texto 
da cláusula); e diz que a repartição de estatística 
federal enviará às “repartições compartes na exe-
cução deste Convênio, um impresso contendo os 
necessários padrões” (vindo do ISI?; definidos pela 
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repartição do Ministério?). A Cláusula Décima Quin-
ta, segundo afirma, ainda na linha do ISI, enumera 
aspectos da cultura que deviam ser quantificados: 
museus, bibliotecas, arquivos, monumentos teatros, 
concertos, exposições, congressos, conferências, 
cinemas, rádios, invenções, associações, imprensa, 
pesquisas, entre outros pontos; e esses serão os 
temas chamados de conexos, ao que parece. 

Além de se dever saber que retrato estaria definido, 
e se ele era suficiente e satisfatório, caberia verificar 
com que abrangência se o conseguiria materializar, 
ou seja, se um ou outro tema não foi devidamente 
quantificado. Aqui, cotejar os anuários é essencial, 
não apenas o temático da educação, mas também 
os anuários nacionais, que logo o IBGE faria. Por 
demais, importa avaliar as ulteriores mudanças 
no Convênio, que deviam ser feitas a cada cinco 
anos, e que no futuro, com o IBGE, seriam sempre 
estimuladas.

Outro ponto a olhar, por certo bastante importante, 
porquanto garante do sucesso, é sua forma de 
execução. Surgia um instituto jurídico que logo seria 
conhecido por “cooperação interadministrativa”, e 
que será decantado por Teixeira de Freitas quase 
que como uma panacéia, capaz de resolver todos 
os problemas brasileiros, em qualquer temática. 
Esse princípio valeria tanto numa federação forte 
(como ocorrera na Primeira República), como numa 
federação enfraquecida (como se daria a partir do 
Estado Novo, em 1937). Nos Estados fortes, con-
tudo, pelo exercício desmesurado da autoridade, 
talvez não fosse preciso muita discussão, com as 
partes sendo obrigadas a seguirem orientações 
superiores, contudo, isso não se daria jamais na 
atividade estatística. 

Sim, o IBGE que logo viria, e que estaria amparado 
no princípio da “cooperação interadministrativa”, 
precisava da boa-vontade dos “donos” dos re-
gistros administrativos, abrindo suas informações 
individuais à ulterior agregação estatística. E não é 
por outra razão que, mesmo tendo se beneficiado 

da força do Estado federal, sob Vargas, o sistema 
estatístico que começaria a operar em 1936, com 
o IBGE em seu topo, seria dito uma “federação de 
repartições” ou um “consórcio federativo”. Em suma, 
um Estado federal forte favorece a existência e a 
atuação de agências centrais temáticas, mas não 
na atividade estatística que pressupõe diálogos 
(democráticos), e o IBGE viveria como num regime 
parlamentar. Ainda hoje, mesmo que o modelo tenha 
mudado (em 1967, e logo em 1970-72) é preciso 
ainda contar com a boa-vontade dos “donos” dos 
registros (em menor escala, é fato), por exemplo, 
nas empresas e estabelecimentos um livre e franco 
acesso aos seus registros contábeis; e não apenas, 
mas também dos indivíduos nos domicílios chama-
dos (por obrigação, segundo a lei) a se abrirem ao 
entrevistador do IBGE. 

Antes de seguir, vale notar que a Constituição de 
1937 consagra esse princípio, e convém não esque-
cer que ela viria da pena de Francisco Campos, o 
que nos pode levar a conjecturar se não teria sido 
ele que levou a idéia a Teixeira de Freitas, ou se não 
teria absorvido a idéia a partir da prática, e por certo 
de intensas falações de Teixeira de Freitas, em seu 
cotidiano ministerial. A Constituição de 1946 não o 
traria, com reflexos positivos e negativos para Teixei-
ra de Freitas e para o IBGE, o que será visto adiante.

Voltando, ao tempo do Convênio não existia o IBGE, 
e ele só viria por conta da permanente prontidão 
intelectual de Teixeira de Freitas, num feliz encontro 
de interesses, de identidades intelectuais, de vo-
cações, enfim, de visões de mundo, com o então 
poderoso Ministro da Agricultura Juarez Távora (à 
época da revolução, fora chamado de Vice-Rei do 
Nordeste, de onde traria apoio a Vargas). Nesse 
encontro, Teixeira de Freitas será o lado do saber, 
tendo em mente a prática do Convênio aqui tratado, 
e que viera de sua vivência mineira, que, a seu turno, 
se valeria do incrível legado de Bulhões Carvalho, 
não sem uma mistura evolutiva, e um permanente 
acrescentar de informações e conhecimentos, ho-



17

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

mem arguto e conectado que era. Já Juarez Távora 
seria o lado do poder, por seu acesso a Vargas, em 
quem, podemos dizer, acorda o espírito castilhista 
(grosso modo, nosso positivismo tupiniquim), sem 
esquecer as atuações do conselheiro Correia da 
Câmara, nos idos do Arquivo Estatístico, ao tempo 
da Farroupilha. 

Enfim, o Convênio precisou apontar como que uma 
agência central, articuladora e coordenadora, papel 
que coube ao órgão federal da educação, sob Tei-
xeira de Freitas. 

Seu poder central começa no desenho dos formu-
lários de captação / aquisição das informações in-
dividuais, a serem pedidas aos agentes locais, bem 
assim à definição de pesquisas eventuais, diretas 
aos envolvidos na educação (alunos, professores, 
administrativos). Prossegue na definição das regras 
de campo, e no controle rigoroso da qualidade, 
cobrando também rigor nos prazos. E vai além: se 
propõe, ainda que sob alguma “reserva”, a ajudar 
as agências estaduais com formação de quadro e 
mesmo com cessão de recursos. A “reserva” que 
se depreende no Convênio vai a dois sentidos: pri-
meiro, o não haver tantos recursos federais ainda, 
sem haver uma fonte de financiamento da atividade 
estatística (sempre muito cara); só adiante o IBGE 
poderá contar com um Fundo Estatístico, obtido pela 
aplicação de uma pequena alíquota sobre os ingres-
sos da diversão pública; segundo, o ser sempre 
delicado escancarar fragilidades de uma Unidade da 
Federação, ainda mais naquele tempo; devendo-se 
sempre resguardar de uma interpretação interven-
cionista, que ameaçasse o bom-convívio. 

E seu poder segue ao lhe caber a divulgação dos 
resultados, nas formas de elaboração de anuários 
e de boletins estatísticos, bem assim, de elaborar e 
de estimular estudos e análises temáticas. Desde o 
século XIX, ao tempo de Quetelet, foram os anuários 
que revelaram a suficiência ou insuficiência das 
estatísticas, seja quanto ao conjunto, seja quanto 
à qualidade, sugerindo mudanças na produção, e 

não seria diferente naquele momento, razão porque 
Teixeira de Freitas toma a si as divulgações, e o fará 
no IBGE. Por demais, não adianta imprimir sem dis-
tribuir, e o Convênio estabelece um vasto público, no 
país e no exterior, a recebe as publicações. Resta 
saber em que medida tudo isso foi feito. 

E emerge o caráter municipal, e não apenas por-
que nos municípios estão em geral localizados 
os registros, mas porque já se entende que qual-
quer mudança na educação passa por uma ação 
naquelas unidades. Isso ainda não significa uma 
valorização explícita dos municípios, a despeito de 
Teixeira de Freitas já ter feito uma proposta de redi-
visão política do país (tema que o irá aproximar de 
Juarez Távora), em que valoriza unidades menores 
do que os Estados, propondo como que departa-
mentos, mas não tão menores como eram (e são) 
alguns municípios brasileiros (chega até a propor 
algumas agregações). Essa valorização explícita 
ocorrerá apenas ao tempo do IBGE, com reflexos na 
produção das estatísticas educacionais, e um seu 
marco (no IBGE) serão as Agências Municipais de 
Estatística, previstas na legislação de criação, mas 
que só virão, de fato e no todo, no bojo da guerra, 
no início da década de quarenta, e com o apoio dos 
generais Góes Monteiro e Dutra, a partir de intensas 
conversas do Embaixador. Assim, o sistema forma-
do seria municipalista, e não apenas pela questão 
da origem das fontes de informações individuais, 
mas também no sentido das mudanças esperadas 
a partir da utilização das estatísticas; o agente da 
estatística (tido como uma autoridade federal no 
município) será, no sonho de Teixeira de Freitas, 
um agente civilizador em sua localidade, e por quê? 
Porque ninguém saberia tanto sobre as realidades 
da municipalidade, fossem suas fraquezas, fossem 
suas potencialidades, porquanto sabendo disso 
pelos números; e, assim, está a dizer da potência 
objetivante e objetivadora das estatísticas.

Com a Constituição de 1946, o princípio da coope-
ração interadministrativa não permanece na Carta 



18

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

Magna. Ao mesmo tempo, da tribuna haverá quem 
dirá que o IBGE se fazia por demais presente nos 
municípios, até mesmo interventor no seu cotidiano; 
ora, casos de autoritarismos do agente podem ter 
ocorrido, mas esse nunca foi o espírito da atividade 
estatística, e do IBGE. Na verdade, em boa medida 
os discursos parlamentares não foram contra a 
atividade estatística, em si, e daí a presença muni-
cipal do IBGE, mas por interesse na arrecadação 
do Fundo Estatístico que, esse sim, pouco a pouco 
irá diminuir e desaparecer. Em 1946, Teixeira de 
Freitas se oferece ao holocausto para facilitar as 
negociações na constituinte, mas o Embaixador 
não aceita; em 1948 ele de fato sai, agora alegando 
entender que devia lutar pela criação de associa-
ções científicas na área da estatística, mas segue 
à frente da repartição estatística do Ministério da 
Educação (não mais da Saúde Pública) e já tam-
bém da Cultura, com Gustavo Capanema, de onde 
sairá, se aposentando do serviço público, em 1952 
(irá falecer em 1956). Como seja, fica o temor de 
perda de legitimidade em sua presença municipal, 
e já havendo uma intensa percepção da importância 
dos municípios, e é quando, com Rafael Xavier na 
secretaria geral (cargo que Teixeira de Freitas ocu-
paria o tempo todo que esteve no IBGE), ficando 
ainda o Embaixador na presidência, o IBGE promove 
a primeira campanha municipalista brasileira, com 
grande repercussão positiva nos meios políticos. 
Estava, assim, garantida uma presença proeminente 
da instituição nos municípios. 

Pois bem, o município é a base de atuação do Con-
vênio, seja para nele ir-se buscar as informações 
individuais existentes nos arquivos, seja para neles 
fazer ecoar as futuras políticas públicas. E vale 
marcar que o drama advindo da constituinte que 
elaborou a Constituição de 1946 também se refletiu 
nas estatísticas educacionais, e o sofreu a partir do 
próprio IBGE, já que agora, com o sistema estatís-
tico constituído, todos os temas se lhe vinculavam. 
Daí a temática do municipalismo é derivação natural 
do Convênio.

Eis os pontos focais: 1) a questão do retrato que 
ele permitia e pretendia revelar da educação brasi-
leira, e em que medida o conseguiu; 2) o princípio 
jurídico da cooperação interadministrativa, como 
forma-chave da sua execução cotidiana, e sua 
ulterior expansão à conformação e modernização 
da atividade estatística brasileira; 3) a questão da 
agência central, para conduzir as atuações das de-
mais agências, nos Estados e nos Municípios, num 
exercício de diuturna coordenação, e a assunção 
desta função, depois, pelo IBGE; 4) a tomada dos 
municípios como fundamento territorial da execução 
do convênio, como seria depois da própria atividade 
estatística brasileira, com o IBGE à frente. Esses 
pontos, contudo, não nos pode levar a ignorar ou-
tros, como as relações das instituições envolvidas, 
tais como a repartição de estatística do Ministério, 
e dentro dele o INEP, bem assim, a ABE e próprio 
IBGE; e nessas relações as redes de atores envol-
vidos, fossem eles “educadores-estatísticos” ou 
“estatísticos-educadores”, ou assemelhados. 

EM SUMA, OS ESTUDOS POSSíVEIS

Antes do mais, há um tema pré-Convênio, mas já 
ligado à educação, que pode ser visto no âmbito da 
Diretoria Geral de Estatística ao tempo do senador 
Correia. Em seus relatórios fala das dificuldades na 
elaboração dessas estatísticas, ao mesmo tempo 
em que apresenta e analisa resultados, sendo pos-
sível, com algum esforço, elaborar algumas séries 
históricas bastante valiosas. Seria possível verificar 
o estado da educação na Monarquia. Esse acervo 
está no IBGE, parte dele apenas em microfilmagem.

Outro tema, ainda pré-Convênio, é o que pode ser 
visto nos relatórios de Bulhões Carvalho, na Direto-
ria Geral de Estatística da Primeira República, nos 
quais sobressaem as análises de Oziel Bordeaux 
do Rego. Embora o esforço estatístico alcançado 
apareça no tomo III do primeiro anuário do país, é 
possível captar alguns outros números valiosos nos 
seus próprios relatórios, já que eles eram, também, 
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fontes de divulgação, como que sendo pré-anuários. 
Esse acervo está no IBGE, parte dele digitalizado.

Um novo tema, também pré-Convênio, mas já 
perto dele, seria a década mineira de Teixeira de 
Freitas, da qual se sabe apenas pelas “33 teses” 
que ofereceu à Conferência Nacional de Estatísti-
ca, convocada, mas não realizada, bem assim, por 
dois relatos próprios, a posteriori, e com evidentes 
suavizações históricas. Assim, é vital dar-se um 
profundo mergulho nos arquivos mineiros, inclusive 
no arquivo do jornal O Estado de Minas, buscando 
as conexões dele já então com a educação, bem 
assim, sua presença e atuação na II Conferência 
Nacional de Educação, de 1928. Seus elos com os 
intelectuais mineiros, que logo depois irão influir os 
destinos do Brasil, merecem avaliação.

No âmbito do Convênio, um tema inicial, como que 
preparatório, seria a revelação da idéia do mesmo, e 
da forma como ela foi posta e debatida, ganhando a 
forma final que conhecemos. Talvez não seja possí-
vel conhecer esse processo intrínseco, a menos que 
tenha ficado gravado em atas o anais, mas valerá 
intentar algumas buscas, e tentar contar com a sorte 
(ou o faro do pesquisador). Há na ABE alguns papéis 
avulsos sobre a preparação da Conferência, e pode 
haver no arquivo do Ministério, na seção referente à 
repartição de estatística, alguma memória compe-
tente. Ainda nesse tema, valeria focalizar o convênio 
como um instrumento administrativo de organização 
de certa atividade, àquele tempo inovador, porquan-
to ainda não experimentado. A propósito, os Anais 
da IV Conferência não estão nos arquivos da ABE, 
talvez estando perdido.

Já entrando no Convênio, um tema forte seria a aná-
lise do retrato que ele poderia revelar da educação 
brasileira, bem assim, das políticas que poderia gerar 
(devidamente calcadas em estudos e análises dos 
ulteriores resultados). Em que medida esse contorno 
estava afinado com as eventuais recomendações 
de organismos internacionais, públicos e privados 
(como o ISI), e com os anseios dos pesquisadores 

brasileiros, a despeito de serem poucos. Saber sua 
origem é essencial. É possível que os arquivos do 
Ministério esclareçam esses pontos, e valerá uma 
visita atenta às atas e às resoluções do Conselho 
Nacional de Estatística (então, um dos colegiados 
máximos do IBGE) que tratem do assunto.

E já sendo outro tema, importa saber como Minis-
tério, naquele momento do Convênio, que só trata 
da educação e da cultura, cuidou das estatísticas 
da saúde pública (ora, por mais que ela tenha sido 
uma temática enfática na Primeira República, o que 
dela havia em números, tal e qual se dava com a 
educação, não era nada satisfatório), isso importa, 
pois, o Ministério era da Educação e Saúde Públi-
ca. Teixeira de Freitas não deixaria essa temática a 
descoberto, restando saber como a tratou e como 
a associou à educação. Os arquivos do Ministério 
serão certamente esclarecedores.

Um tema a mais seria a criação do instituto jurídi-
co (inovador no direito no Brasil) da cooperação 
interadministrativa, em que as partes conveniadas, 
voluntariamente, cediam vontades e assumiam obri-
gações, em prol do todo. De onde terá vindo esta 
idéia, se do próprio Teixeira de Freitas ou de Francis-
co Campos, já que ele a consagra na Constituição 
de 1937, a que cria o Estado Novo. E cabe pensar 
sua expansão à ulterior criação do IBGE, em 1936, 
com ajustes mais amplos, e com reais condições 
de fracasso, mas que não se deu, estando o IBGE 
a festejar 75 anos este ano (2011). Neste caso, os 
arquivos do IBGE são essenciais, sejam as atas das 
reuniões, sejam as resoluções do CNE, sejam, por 
fim, os relatórios anuais da presidência à Presidência 
da República.  

Um novo tema, decorrente, é a questão da cobertura 
municipal concebida no Convênio, onde estavam 
a maioria dos registros administrativos, fonte das 
informações individuais fundadoras das estatísticas. 
Paralelamente, Teixeira de Freitas, para valorizar e 
viabilizar os municípios brasileiros apresentou uma 
reestruturação do território nacional, numa ousadia 
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sem limites. Por demais, a presença física do IBGE, 
pelas Agências Municipais de Estatística (então, o 
único órgão federal pró-ativo presente nos muni-
cípios brasileiros), pelo sonho do braço civilizador 
(que viria do domínio estatístico das realidades 
municipais) influíram as cidades a mudarem seu 
urbanismo, tornando-se mais confortáveis, mais 
funcionais. O município, diga-se ademais, seria 
a base do primeiro modelo de sistema estatístico 
que o IBGE implantaria, e dele (por Teixeira de 
Freitas e Rafael Xavier) sairia a primeira campanha 
municipalista (e depois a Associação Brasileiro dos 
Municípios, e mais tarde o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal).

Um novo tema seria um olhar sobre as redes de 
atores que envolviam aquelas tantas instituições: 
no próprio Ministério, sua repartição estatística, , o 
INEP, e fora dele, o IBGE e a ABE (sem olvidar as 
instituições municipalistas, primeiro a Associação 
Brasileira dos Municípios e depois o Instituto Brasi-
leiro de Administração Municipal). Pessoas públicas 
notáveis, algumas mantidas na memória nacional, 
serão descobertas circulando por todas elas; e 
nesse aspecto, Teixeira de Freitas estará presente 
com destaque, ainda à espera de um biógrafo de 
qualidade, que lhe dê a total grandeza.5 

BIBLIOGRAFIA

Embora o texto acima não tenha feito citações, é 
possível, e será útil, fazer algumas referências biblio-
gráficas, de modo a ajudar possíveis interessados 
em aprofundar a temática aqui abordada. A seleção 

5   E bem a propósito, valerá lembrar a existência do 
Fundo Teixeira de Freitas, de posse do Arquivo Na-
cional, com cerca de treze mil documentos, já em 
fase de digitalização e microfilmagem, depois do 
trabalho de organização, classificação, catalogação 
feito junto pelo IBGE e pelo AN. Seu uso será vital, 
para a grande maioria dos temas antes postos (o es-
tado desses arquivos em organização e em termos 
de consulta é algo que ignoramos plenamente, a 
menos do estado perfeito do Fundo).
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A gestão financeira 
nos municípios 
paulistas*

Fernando Antonio Franco Montoro

 

Resumo

Com base em resultados de pesquisa desenvolvida pelo Ipea e 
pela FPFL/Cepam, cujo objetivo foi realizar um diagnóstico da 
atual gestão pública municipal brasileira para avaliar o seu nível 
de qualificação e identificar os principais entraves ao seu forta-
lecimento institucional, este artigo estuda, um dos quatro eixos 
investigados - a gestão financeira, em amostra de municípios 
paulistas. A metodologia adotada na pesquisa, do Government 
Performance Project – GPP, foi desenvolvida e aplicada nos EUA, 
pela Maxwell School of Syracuse University. Baseia-se na idéia 
de que a boa gestão é o fundamento para o bom desempenho 
e propõe a investigação em variáveis de áreas consideradas 
chaves na gestão pública: finanças, capital e infraestrutura, 
pessoas e tecnologia da informação. Inicialmente, são apre-
sentadas e explicadas as hipóteses teóricas sobre as quais a 
pesquisa se baseou, levantando as características da área e 
das ações governamentais que podem denotar capacidade de 
gestão financeira. Entre as primeiras estão a estrutura do órgão 
responsável e sua inserção no organograma do município, o vín-
culo empregatício, a escolaridade e programas de qualificação e 
questões ligadas à terceirização e à informatização dos serviços 
prestados. Entre as segundas, estão a execução das diversas 
fases do planejamento orçamentário governamental, incluído o 
controle e avaliação dos gastos municipais, questões relativas 
à obtenção de receitas e à busca do equilíbrio financeiro das 
contas públicas, a participação da comunidade na elaboração 
das peças orçamentárias e a divulgação de informações visan-
do ao controle social das finanças municipais. Em seguida são 
elencados, por meio de um gráfico e 14 tabelas, os principais 
resultados obtidos na pesquisa, relativamente às práticas que 
denotam capacidade. A título de conclusão do artigo, algumas 
considerações são feitas, destacando-se vários aspectos po-

sitivos da gestão financeira municipal, como a alta incidência 
de estruturação da área e de informatização de atividades; e 
aspectos negativos, como a inexistência de controles formais 
da terceirização de serviços e de mecanismos de avaliação por 
indicadores pré-definidos. É, ainda, ressaltado que, embora a 
maioria dos municípios tenha acatado a legislação que objetiva 
a participação popular na gestão orçamentária, muitas vezes 
se trata, apenas, de um cumprimento formal às determinações 
legais e não se verificam processos desejáveis de participação 
da comunidade. Por fim, são levantadas as dificuldades de 
comparação e análise de municípios de portes populacionais 
muito díspares, lembrando que é injusto analisar da mesma 
forma municípios com populações muito diferentes.

 

Este artigo é baseado no relatório da pesquisa For-
talecimento Institucional e Qualificação da Gestão 
Municipal no Estado de São Paulo, realizada pela 
Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam  em parceria 
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea)1, cujo objetivo foi realizar um diagnóstico da 
atual gestão pública municipal brasileira para avaliar 
o seu nível de qualificação e identificar os principais 
entraves ao seu fortalecimento institucional.  

O artigo enfoca a gestão financeira, um dos qua-
tro eixos investigados na pesquisa, quais sejam: 
capital e infraestrutura, pessoas e tecnologia da 
informação. Apresenta as hipóteses teóricas sobre 
as quais a pesquisa se baseou, elenca os principais 
resultados obtidos para os municípios do Estado 
de São Paulo, relativos à gestão financeira e tece 
algumas considerações. 

1   Esta pesquisa está inserida no Programa de Apoio a Redes de 
Pesquisa (Proredes), sob a coordenação do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), Diretoria de Estudos Regionais e 
Urbanos (Dirur)/Coordenação de Desenvolvimento Federativo 
(CDF). Participaram desse trabalho as seguintes instituições re-
gionais: Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e 
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj – RJ), 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará (Idesp – 
PA),  Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba 
(Ideme – PB), Instituto Jones dos Santos Neves do Espírito Santo 
(IJSN – ES), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social  do Paraná (Ipardes – PR), Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e do Orçamento de Alagoas (Seplan – AL) e Fundação 
Prefeito Faria Lima – Cepam de São Paulo (SP). O resultado final 
da pesquisa será divulgado pelo Ipea em novembro de 2010.

*  Artigo aprovado para apresentação e publicação nos Anais do IV 
Encontro de Administração Pública e Governança da ANPAD – 
EnAPG  – 28 a 30 de novembro de 2010 – Vitória / ES.
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A pesquisa foi realizada em uma amostra composta 
por 50 municípios paulistas2, escolhidos aleatoria-
mente segundo as variáveis “porte populacional” e 
“PIB per capita”, resultando em 3 estratos, popula-
cionais, assim distribuídos: 27 municípios pequenos 
(até 20.000 habitantes); 16 municípios médios (de 
20.001 a 100.000 habitantes); e 7 grandes (acima 
de 100.000).

Os 27 municípios pequenos representam 6,5% da 
população da amostra, correspondendo a 7,2% da 
população do Estado. Os 16 municípios médios 
representam 22,9% da população da amostra, 
correspondendo a 18,6% da população do Estado. 
Finalmente, os 7 municípios grandes representam 
70,5% da população da amostra, correspondendo 
a 74,2% da população do Estado.

Foi elaborado um questionário utilizado como rotei-
ro de entrevista estruturada nas visitas de campo. 
Como estudo exploratório, não almejou cobrir exaus-
tivamente a realidade das prefeituras, mas discutir 
questões que necessitariam ser aprofundadas para 
a proposição de políticas públicas voltadas à me-
lhoria da gestão. 

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa realizou um levantamento da atual 
gestão pública municipal com o objetivo de avaliar 
seu nível de qualificação e identificar os principais 
entraves ao seu fortalecimento. A metodologia 
adotada, Government Performance Project – GPP3  
foi desenvolvida e aplicada nos EUA, pela Maxwell 

2   A amostra do Estado de São Paulo foi composta pelos Municípios 
de Altinópolis, Alumínio, Araçariguama, Areiópolis, Ariranha, Avaí, 
Biritiba Mirim, Borebi, Buritizal, Cabrália Paulista, Casa Branca, 
Cerquilho, Cordeirópolis, Coroados, Diadema, Gavião Peixoto, 
Guararema, Iporanga, Itapevi, Itapuí, Itatiba, Jaborandi, Jaci, Jam-
beiro, Louveira, Macatuba, Miracatu, Monte Alegre do Sul, Monte 
Mor, Motuca, Nazaré Paulista, Onda Verde, Peruíbe, Rancharia, 
São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Sebastião, 
Sorocaba, Sumaré, Tabapuã, Tabatinga, Tarumã, Taubaté, Tre-
membé, Ubirajara, Uru, Valinhos, Vargem, Vinhedo e Votorantim.

3   Metododogia baseada na publicação: Path to performance in sta-
te and local government (2002).

School of Syracuse University. Baseia-se na idéia 
de que a boa gestão é o fundamento para o bom 
desempenho e propõe a investigação em variáveis 
de áreas consideradas chaves na gestão pública: 
finanças, capital e infraestrutura, pessoas e tecno-
logia da informação. 

Considera, ainda, a gestão financeira uma das 
mais importantes, senão a mais importante área 
de gestão do governo, na medida em que provê as 
condições materiais necessárias para as políticas 
finalísticas. No contexto da pesquisa desenvolvida 
nos EUA, três principais lições apareceram:

a) O planejamento de longo prazo é a base para a 
gestão financeira mais eficiente e para seu melhor 
desempenho; o orçamento deve ser visto como uma 
ferramenta estratégica para a gestão;

b) A disciplina fiscal rígida é fundamental; as orga-
nizações governamentais compõem uma grande 
porção da economia nacional e provê importantes 
serviços públicos à população;

c) O acompanhamento e o controle da alocação de 
recursos públicos são essenciais à gestão financeira 
pública; o balanço ideal entre controle e flexibilidade 
de gestão para melhorar a efetividade do gasto é 
uma questão central em todas as organizações.

Na pesquisa realizada no Brasil, a avaliação da 
capacidade da gestão financeira nos governos mu-
nicipais, teve por pressuposto a existência de uma 
perspectiva plurianual no processo orçamentário, 
de mecanismos que preservem a estabilidade e a 
saúde fiscal, de informações financeiras suficientes 
disponíveis aos políticos, aos gestores e à popula-
ção e de controles apropriados sobre as operações 
financeiras.

Assim, foi aplicado um questionário que procurou 
levantar informações relativas a processos, e não 
resultados, da gestão municipal. Quanto ao forta-
lecimento institucional, buscou-se identificar quais 
arranjos institucionais e características locais devem 
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ser fortalecidos para minimizar descontinuidades 
políticas. Especificamente, quanto à gestão finan-
ceira, quais as formas existentes de planejamento, 
acompanhamento, controle e avaliação dos gastos 
municipais, incluída neste rol a sua divulgação e a 
participação da comunidade.

Nas próximas seções estes aspectos são discutidos 
e cotejados com os resultados obtidos na pesquisa.

ASPECTOS GERAIS

Três aspectos são analisados nesta seção: a estru-
tura da área de gestão financeira e sua inserção no 
organograma do município; o vínculo empregatício, 
a escolaridade e programas de qualificação e trei-
namento do pessoal; e, por fim, questões ligadas 
à terceirização e à informatização dos serviços 
prestados. 

A estrutura pode significar mais estabilidade da área, 
o que garante a continuidade administrativa em pe-
ríodos de mudanças políticas e confere capacidade 
à gestão municipal. O mesmo raciocínio pode ser 
usado ao analisar a quantidade 
de servidores efetivos na área, 
relativamente ao número de ser-
vidores em cargos de confiança 
(em comissão), que se reflete na 
manutenção de maior número 
de servidores de carreira em pe-
ríodos que perpassam diferen-
tes mandatos. Também o nível 
de escolaridade e a existência 
de programas de qualificação 
e treinamento conferem capa-
cidade à gestão, uma vez que 
podem melhorar o desempenho 
do servidor da área.

Algumas das atividades da 
gestão financeira podem ser terceirizadas, desde 
que haja um controle efetivo sobre os resultados 
alcançados e visem ao interesse público. O controle 

quantitativo e qualitativo pela Administração Pública, 
tendo em vista o interesse da população, é condição 
necessária para a terceirização de determinados 
serviços Outros, porém, não devem ser terceiriza-
dos. Devem ser desenvolvidas pela prefeitura, uma 
vez que são atividades estratégicas e exclusivas do 
Estado4 e sua realização pela iniciativa privada pode 
comprometer princípios constitucionais. Entre elas 
estão, por exemplo, a definição de políticas públicas, 
a cobrança e a fiscalização de tributos. São ativida-
des cuja realização pela Administração Pública é 
regulamentada pelo Direito Constitucional e Admi-
nistrativo. Por esta razão, a atividade de contratação 
de programas de gestão informatizados (locação de 
softwares) não foi considerada atividade terceirizada 
da gestão financeira, uma vez que o controle da 
gestão e a realização das atividades permaneceram 
como atribuição das equipes municipais.

A informatização dos processos e das atividades 
da gestão financeira, como a arrecadação de tri-
butos, a manutenção de cadastros e o controle de 
execução do orçamento, aumentam a produtividade 

4   Atividades exclusivas, na terminologia utilizada pelo Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado (1995, p.52), são serviços que 
só o Estado pode realizar, nos quais se exerce o poder de regula-
mentar, fiscalizar e fomentar.
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Gráfico 1. Estrutura do Órgão responsável pela Gestão Financeira – 
em percentual dos municípios pesquisados por faixa populacional

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea.
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dos serviços, assim como melhoram a qualidade 
das informações produzidas. Esses processos 
financeiros, quando informatizados, resultam no 
aumento das receitas próprias, além de otimizar o 
acompanhamento e o controle das outras receitas 
e despesas municipais. 

Ao pesquisar a estrutura da área, observou-se que 
apenas 2% da amostra, isto é, um município não 
tem estrutura específica para a gestão financeira. Na 
maioria, o órgão responsável pela gestão financeira 
situa-se no primeiro escalão da prefeitura, princi-
palmente em uma secretaria exclusiva e em setor 
diretamente subordinado ao prefeito. 

Observou-se que em mais da metade dos muni-
cípios pequenos, a área responsável pela gestão 
financeira é um setor diretamente ligado ao prefeito 
e, conforme aumenta o tamanho do município, 
passa a se constituir em secretaria exclusiva. Mais 
de 70% dos municípios grandes se organiza dessa 
forma.

Tabela 1. Percentual de pessoal efetivo e não efetivo 
na gestão financeira, por faixa populacional

Faixa 
populacional

Efetivos: estatu-
tários e celetistas

Não efetivos: so-
mente comissio-
nados e sem vín-
culo permanente

Pequenos 83,0 17,0

Médios 80,4 19,6

Grandes 79,4 20,6

Total da Amostra 80,5 19,5

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Quanto ao vínculo empregatício, efetivos e não-
-efetivos, verificou-se na Tabela 1 altos percen-
tuais de servidores efetivos, isto é, estatutários e 
celetistas, com pouca variação entre os estratos 
de municípios, e baixos percentuais de servidores 
não efetivos, isto é, somente comissionados e sem 
vínculo permanente. 

Tabela 2.Percentual de pessoas ocupadas na gestão 
financeira segundo grau de instrução, por faixa populacional 

Faixa popu-
lacional

Sem ins-
trução; e 

Ensino fun-
damental 

incompleto 
e completo

Ensino 
médio in-

completo e 
completo

Ensino 
superior 

incompleto 
e completo; 
e Pós-gra-

duação

Pequenos 3,9 58,1 38,0

Médios 4,5 42,5 53,0

Grandes 7,0 38,4 54,7

Total da 
Amostra

5,6 44,0 50,4

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Quanto à formação do pessoal ocupado na gestão 
financeira  (Tabela 6) metade dos funcionários tem 
ensino superior (completo ou incompleto) e 44% tem 
ensino médio (completo ou incompleto). Os estratos 
de municípios médios e grandes apresentam per-
centuais maiores do pessoal com ensino superior 
e o estrato dos pequenos apresenta percentuais 
maiores de pessoal com ensino médio. Em relação 
ao pessoal de baixa escolaridade, nota-se que o 
percentual é baixo em todas as faixas. Comparan-
do com o grau de instrução de todo o pessoal da 
prefeitura, percebe-se a superioridade do nível de 
instrução do pessoal de gestão financeira em todos 
os estratos de municípios. De fato, os funcionários 
dessa área são os que detêm níveis de escolari-
dade mais altos dentre as áreas pesquisadas nas 
prefeituras. 

Tabela 3. Percentual de municípios com programas 
de treinamento e qualificação para seus funcionários, 

por faixa populacional

Faixa populacional
% de municípios com progra-
mas de treinamento e qualifi-
cação para seus funcionários

Pequenos 92,6

Médios 100,0

Grandes 100,0

Total da Amostra 96,0 

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea
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Os percentuais de municípios com programas de 
treinamento e qualificação na área de gestão finan-
ceira muito são altos, conforme mostra a Tabela 
3. Segundo declaração dos entrevistados, esses 
treinamentos e programas de qualificação são 
oferecidos principalmente pelo Tribunal de Contas 
do Estado, por intermédio do Programa de Gestão 
Governamental (PGG), desenvolvido em parceria 
com o governo do Estado5  e por empresas forne-
cedoras de programas informatizados de gestão. O 
primeiro ofereceu treinamentos regionais e cursos a 
distância, em 2009 e 20106. E as empresas disponi-
bilizam regularmente treinamentos para a utilização 
dos programas fornecidos. 

Tabela 4. Percentual de municípios com serviços externos 
de auxílio à gestão financeira7, por faixa populacional

Faixa populacional
% de municípios com ser-
viços externos de auxílio à 

gestão financeira

Pequenos 44,4

Médios 37,5 

Grandes 85,7 

Total da Amostra 48,0 

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Observou-se, na Tabela 4, que pouco menos da 
metade dos municípios declararam contratar algum 
serviço externo para auxiliar na gestão financeira. 

5   O Programa de Gestão Governamental - PGG tem por objetivo 
melhorar o planejamento e o acompanhamento da gestão dos 
recursos públicos, tornando mais eficiente e eficaz o trabalho re-
alizado pelos órgãos municipais, por intermédio da oferta de ati-
vidades permanentes de capacitação, sob a forma de educação 
continuada.  

6   Foram oferecidos aos municípios paulistas os cursos Planejamen-
to e Orçamento no Município, em 2009; e Contabilidade Pública 
Aplicável às Entidades Municipais e a Estrutura de Auditoria Ele-
trônica do Estado de São Paulo (Audesp), em 2010.  

7   As atividades pesquisadas foram: Serviços de contabilidade, Ela-
boração do PPA, Elaboração do orçamento, Elaboração da Planta 
Genérica de Valores, Execução da LOA, Manutenção do cadastro 
imobiliário, Manutenção do cadastro de contribuintes, Manuten-
ção do cadastro de empresas, autônomos e outros.  

Essa cifra aumenta significativamente no estrato 
dos municípios grandes. Dentre as atividades ter-
ceirizadas, a maioria referiu-se de maneira genérica 
a serviços de assessoria ou consultoria contábil, 
tributária, financeira ou jurídica. Outras, menos 
freqüentes, foram mais específicas: elaboração do 
Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e serviços de contabilidade. Dentre estes 
municípios, não foi verificada a existência de instru-
mentos formais e institucionalizados de controle da 
terceirização. Na maior parte deles foi observada a 
existência somente de mecanismos informais e não 
institucionalizados, que se realizam por intermédio de 
contatos dos funcionários da prefeitura com o pes-
soal da empresa contratada. Em alguns municípios, 
foi colocado que os controles são feitos por meio de 
relatórios enviados pelas empresas ou por meio de 
verificação de resultados, como a própria arrecada-
ção e validação dos dados no Tribunal de Contas do 
Estado. Mas em nenhum município foi verificada uma 
sistemática de acompanhamento regular e predefi-
nido para se conseguir, efetivamente, o controle da 
quantidade e da qualidade do serviço contratado.

Tabela  5. Percentual médio de processos 
informatizados8, por faixa populacional

Faixa populacional
% de Processos informati-

zados (média)

Pequenos 99,3

Médios 97,5

Grandes 100,0

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

A média dos processos informatizados pelos muni-
cípios da amostra, constante na Tabela 5, alcança 
altas cifras nas três faixas populacionais. Esses 
resultados obtidos na pesquisa indicam o alto grau 
de informatização dos procedimentos da gestão 
financeira nos municípios paulistas. 

8   Os seguintes procedimentos foram pesquisados quanto à sua 
informatização: Arrecadação de tributos, Contabilidade, Controle 
da execução do PPA, Controle da execução orçamentária, Dívida 
ativa e Outros.  
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PLANEJAMENTO E EXECUçãO

Esta seção procura analisar dois conjuntos de 
questões relativas à gestão financeira: as diversas 
fases do planejamento orçamentário governamen-
tal e questões da execução, relativas à obtenção 
de receitas e à busca do equilíbrio financeiro das 
contas públicas.

O primeiro aborda as diversas fases do processo 
orçamentário, desde o planejamento das peças, à 
execução, ao acompanhamento e ao controle. A 
chamada ‘Nova Administração Pública’ ou ‘Geren-
cialismo’9, incorporado à gestão pública brasileira 
pela Reforma do Aparelho do Estado, levada aca-
bo na segunda metade dos anos 90, pressupõe 
a integração entre orçamento e planejamento, o 
acompanhamento dos resultados e a compreensão 
do cidadão como cliente dos serviços públicos. A 
avaliação de desempenho e dos resultados obtidos 
passam a ter, sob o enfoque desta orientação, um 
papel primordial no processo de gestão. O Plano 
Plurianual – PPA, instituído pela Constituição de 
1988, deve estabelecer as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública, organizados em 
programas governamentais. A portaria n.º 42 de 
199910 determina que estes programas devem ser 
estruturados em função, sub-função, programa, pro-
jeto e atividade, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no plano plurianual (artigo 2.º, alínea 
a). A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal de 
2000, lei complementar já prevista na Constituição, 
por sua vez, veio reforçar a idéia de planejamento na 
ação governamental e a necessidade de coerência 
entre as peças orçamentárias: PPA, LDO e LOA. 
Temos assim a base jurídica sob a qual a chamada 
‘Nova Administração Pública’ ou ‘Gerencialismo’ se 
desenvolve no Brasil.

9   Cf. Bresser (2006)..

10   PORTARIA NO  42, de 14 de ABRIL de 1999, do Ministério do 
Orçamento e Gestão:  “Atualiza a discriminação da despesa por 
funções de que tratam o inciso I do § 1o do  art. 2o e § 2o do art. 
8o, ambos da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece 
os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, 
operações especiais, e dá outras providências.”

A existência de um processo com perspectiva pluria-
nual, baseado em estudos socioeconômicos, assim 
como a provisão de determinadas despesas, traz 
qualidade ao planejamento. A atualização periódica 
das despesas e receitas realizadas, sua divulgação 
de forma a permitir o acompanhamento da execução 
orçamentária e o controle apropriados, de forma a 
preservar a estabilidade fiscal do município, também 
conferem mais qualificação à gestão.

O segundo aborda questões específicas da exe-
cução, a saber, a atualização das bases para a 
tributação própria, as receitas de convênios e des-
pesas com subvenções e os mecanismos de ajuste 
adotados em caso de déficit. Em relação à adminis-
tração dos impostos municipais, o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto 
sobre Serviços (ISS), é mister conhecer a defasagem 
na revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), da 
atualização do Cadastro Imobiliário municipal e da 
adequação das leis municipais do ISS às alterações 
da legislação complementar federal. A atualização 
de todos esses itens resulta em aumento da arreca-
dação própria. O percentual da receita orçamentária 
advinda de convênios, assim como o percentual da 
despesa orçamentária com subvenções, revela o 
grau de articulação do município com outras institui-
ções. Por fim, os mecanismos de correção adotados 
em caso de déficit podem revelar o conhecimento 
da legislação e a capacidade de manter o equilíbrio 
e a saúde fiscal do município. Assim, analisando 
as respostas dessas três questões específicas da 
gestão financeira poder-se-á inferir características 
importantes para avaliar a capacidade institucional 
dos municípios.

Todo processo de planejamento pressupõe a ela-
boração de um diagnóstico da situação. No caso 
do planejamento municipal, é necessário o levanta-
mento da situação social e econômica do município 
e da região, para que as propostas de intervenção 
tenham efetividade e alcancem os objetivos pro-
postos. O conhecimento da realidade com intuito 
de orientar as ações do governo é obtido com a 
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realização de estudos socioeconômicos, baseados 
em dados fidedignos e representativos. A periodi-
cidade da atualização dos lançamentos relativos à 
execução orçamentária no sistema contábil mostra 
as possibilidades do município em contar com uma 
base real de informações para o acompanhamento 
da situação financeira, permitindo tomar decisões 
de forma mais fundamentada. Ao contar com uma 
base atualizada de informações financeiras, sua 
divulgação aos gestores municipais, visando ao 
acompanhamento da dotação de sua pasta, pos-
sibilita a melhoria no gerenciamento do orçamento, 
incrementando a capacidade de gestão municipal. 
Quanto ao controle de despesas com pessoal e 
endividamento, observa-se que determinados gas-
tos, dada a importância e dificuldade de sua com-
pressão, devem ser objeto de acompanhamento 
e, sobretudo, de controle permanente por parte do 
gestor público A disponibilidade de dados e infor-
mações acerca da execução orçamentária permite 
a efetivação desses controles. Entre as despesas 
que ensejam controle, estão as com pessoal e com 
endividamento, de longo e de curto prazo.

A PGV e o Cadastro Imobiliário municipal são ins-
trumentos necessários para a cobrança do IPTU. A 
PGV oferece os valores dos imóveis (terreno e área 
construída) das diversas regiões do município. O 
cadastro, por sua vez, relaciona os imóveis pas-
síveis de serem tributados. Dessa maneira, para 
uma cobrança realística do IPTU, é necessário que 
esses dois instrumentos sejam revistos e atualizados 
permanentemente. 

O valor venal do imóvel, isto é, seu valor de venda, 
que é a base sobre a qual é calculado o imposto, 
deve refletir o valor de mercado. Algumas regiões, 
com o passar do tempo, têm grande valorização, 
enquanto outras podem se deteriorar e desvalorizar 
o valor de seus imóveis. O instrumento que orienta 
o cálculo do valor de venda dos imóveis urbanos é 
a PGV. Além disso, todo terreno urbano deve estar 
relacionado no cadastro, assim como eventuais des-

dobramentos e loteamentos. Toda nova construção, 
aumento ou diminuição de área construída também 
devem estar atualizados. Enfim, todos os imóveis 
da área urbana do município devem estar contidos 
em seu Cadastro Imobiliário. Nesse sentido, a revi-
são11 periódica da PGV e a atualização do Cadastro 
Imobiliário são fundamentais para a boa cobrança 
do IPTU, que é um dos principais impostos muni-
cipais. Evidentemente, revisar anualmente a PGV é 
tarefa impossível, dado o custo que representaria 
aos cofres públicos. Entretanto, a cada quatro anos 
seria interessante fazer uma revisão da PGV, visando 
a evitar distorções no cálculo do valor venal dos 
imóveis municipais e, por consequência, do valor 
cobrado a título de IPTU. O mesmo raciocínio pode 
ser transposto à atualização do Cadastro Imobiliário 
Municipal. Embora possa ser feita rotineiramente, 
por intermédio de comunicação entre as diversas 
áreas da prefeitura, a atualização geral é interessan-
te em uma periodicidade não superior a quatro anos, 
de modo a abranger todos os imóveis do município.

Com relação ao ISS, outro importante imposto de 
competência municipal, é necessário lembrar que a 
legislação complementar sofreu importante altera-
ção em julho de 2003, quando da promulgação da 
Lei Complementar 116, que, entre outras mudanças, 
ampliou o rol de serviços abrangidos pelo imposto. 
Por isso, as legislações municipais tiveram que se 
adequar à nova norma, inclusive atualizando a lista 
de serviços e incorporando os novos serviços pas-
síveis de tributação, para potencializar a cobrança 
e arrecadação do imposto. Assim, municípios cuja 
legislação do ISS não é alterada há mais de sete 
anos estão desatualizados, o que denota baixa 
capacidade de gestão financeira.

Uma importante fonte de recursos financeiros dos 
municípios são os convênios celebrados entre a 
prefeitura e outras instituições, principalmente a 

11   Por revisão entende-se a elaboração de uma nova PGV, que incor-
pora as alterações de valor dos imóveis entre as diferentes regi-
ões do município, e não uma simples atualização monetária dos 
valores constante de uma PGV existente.
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União e o Estado, para a realização de determinada 
atividade ou projeto de interesse comum. Trata-se 
das transferências voluntárias12, que, por não serem 
obrigatórias, dependem da relação do município 
com quem transfere esses recursos. Daí a impor-
tância da articulação com os governos estaduais 
e federal para o conhecimento dos programas de-
senvolvidos nos municípios, visando à celebração 
de convênios e obtenção de recursos financeiros. 
Já as despesas com convênios e subvenções, por 
outro lado, são recursos que a prefeitura destina a 
outras entidades do município para a oferta de uma 
gama de serviços à comunidade. Revelam, como 
no caso dos recursos recebidos por convênios, a 
capacidade de articulação do município. 

Quando se vislumbra a possibilidade de fechar o 
exercício com déficit, a Administração Pública pode 
empreender várias ações no intuito de evitá-la. Qual 
seria a melhor opção, aquela que revelaria maior 
capacidade de gestão? Algumas considerações 
devem ser feitas para responder a essa questão. 
Primeiramente, pode-se argumentar que o município 
não poderia estar ameaçado de fechar o ano com 
déficit, se houvesse real capacidade de gestão, 
pois teria previsões de receitas e despesas bem-
-feitas. Mas, na hipótese de eventos imprevisíveis 
acontecerem, esses municípios teriam mecanismos 
de acompanhamento da execução orçamentária e 
controles que se encarregariam de reverter a situ-
ação tão logo ela aparecesse. Dentre as opções 
possíveis, constam o contingenciamento de des-
pesas e a tentativa de incrementar receitas, por via 
de aumento da arrecadação de tributos próprios e 
cobrança de atrasados (dívida ativa), de viabilização 
de convênios previstos, ou solicitação de emprésti-
mos. No caso dessas opções não serem suficientes 

12   O art. 25 da Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, a Lei Com-
plementar 10/2000, transferência voluntária é “a entrega de recur-
sos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 
Único de Saúde”. Em geral, são concretizadas via celebração de 
convênios, nos quais são determinados o objeto e as obrigações 
das partes.

para reverter o déficit financeiro, resta ao município 
inscrever despesas na conta ‘restos a pagar’. Note-
-se que a inscrição de restos a pagar sem cobertura 
financeira no último ano do mandato é penalizada 
pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal e 
pela Lei 10.028, de 200013. Nesse sentido, as ten-
tativas de aumentar as receitas e, principalmente, 
de reduzir despesas parecem ser as ações que 
revelam maior capacidade de gestão financeira. 
O endividamento de curto prazo via inscrição em 
restos a pagar não se configura em medida corre-
tiva para evitar um déficit orçamentário, mas, sim, 
é o resultado de uma gestão financeira fiscalmente 
irresponsável. 

Tabela 6. Percentual de municípios que realizam estu-
dos socioeconômicos, por faixa populacional

Faixa populacional
Realizam estudos 
socioeconômicos

Pequenos 37,0

Médios 37,5

Grandes 71,4

Total da Amostra 42,0 

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Inicialmente, observa-se na tabela 6, que 42,0% 
dos municípios responderam ter realizado estudos 
socioeconômicos para subsidiar o processo de 
planejamento e orçamento, sendo que o percentual 
nos municípios grandes, 71,4%, é bastante superior 
ao dos outros estratos. 

Por intermédio da Tabela 7, observa-se que a atua-
lização dos dados referentes à execução orçamen-
tária da maioria dos municípios (47) é realizada on-
-line, diária ou semanalmente, chegando a 100% no 
estrato dos municípios grandes. Esse alto percentual 
indica que os municípios da amostra podem acom-

13   Pelo artigo 42 da Lei Complementar 10/2000, a administração 
municipal, nos últimos oito meses de gestão, não pode assumir 
obrigações de despesas a serem pagas no próximo exercício e 
mandato, a não ser que tenha disponibilidade de caixa suficiente 
para saldá-las. A Lei 10.028 incluiu o artigo 359-C no Código Pe-
nal, prevendo pena de um a quatro anos de reclusão para quem 
não obedecer àquele artigo.
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panhar a execução orçamentária pari passu com as 
ocorrências das despesas e receitas e, portanto, 
detêm meios para tomar decisões mais acertadas.   

Tabela 7. Percentual de municípios conforme o 
período de atualização das informações da execução 

orçamentária, por faixa de população 

Faixa popula-
cional

Atualização 
on-line das 
informações 
da execução 
orçamentária 

Atualização 
diária ou se-
manal  das 
informações 
da execução 
orçamentária 

Atualização 
on-line, di-
ária ou se-
manal  das 
informações 
da execução 
orçamentária 

Pequenos 63,0 29,6 92,6

Médios 75,0 18,8 93,8

Grandes 42,9 57,1 100,0

Total da 
Amostra

64,0 30,0 94,0

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Tabela 8. Percentual de municípios com acompanhamento   
  da  execução orçamentária, por faixa populacional     

Faixa populacional
Disponibilizam informa-
ções de dotação aos ges-

tores municipais

Pequenos 92,6

Médios 87,5

Grandes 100,0

Total da Amostra 92,0 

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Na Tabela 8, nota-se que a maioria dos municípios 
(92%) disponibiliza informações orçamentárias da 
situação atualizada das dotações aos secretários ou 
diretores municipais. E, em todos os estratos de ta-
manho de município, verificam-se altos percentuais, 
o que traz efeitos positivos à capacidade de gestão 
dos municípios.

Por intermédio da Tabela 9, percebe-se a existência 
de mecanismos de controle dessas despesas pelos 
municípios. Apesar de os controles serem obriga-
tórios para os municípios, uma vez que há limites 

determinados pela Lei de Responsabilidade Gestão 
Fiscal para despesas com pessoal e serviços de 
terceiros e para despesas com endividamento de 
curto (restos a pagar) e de longo prazo, somente no 
estrato dos municípios grandes todos responderam 
ter esses controles. Nos demais, embora os per-
centuais sejam muito altos, não chegam a 100%, o 
que era de se esperar dada a obrigação legal. Entre 
os municípios pequenos, apenas um respondeu 
que não tem mecanismos de acompanhamento e 
controle das despesas de pessoal, sete não têm 
nas despesas com endividamento de curto prazo 
e nove não têm nas despesas de endividamento de 
longo prazo. Uma explicação para esse fato pode 
ser a inexistência de endividamento de curto e longo 
prazo em municípios pequenos e médios, cuja pre-
ocupação com o controle de gastos se concentra, 
basicamente, no controle de despesas com pessoal.

Tabela 9. Percentual de municípios que possuem me-
canismos de controle,  por faixa populacional

Faixa 
populacional

Despesa 
com 

Pessoal 

Endivida-
mento de 

Curto Prazo 

Endivida-
mento de 

Longo Prazo 

Pequenos 96,3 70,4 51,9

Médios 93,8 75,0 81,3

Grandes 100,0 100,0 100,0

Total da 
Amostra

96,0 76,0 68,0

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

A Tabela 10 mostra o tempo médio da defasagem 
da revisão e da atualização desses dois impostos. 
Verifica-se, em nossa amostra, que, relativamente 
ao IPTU, essa defasagem é muito grande. A PGV 
tem uma defasagem média de oito a dez anos e o 
Cadastro Imobiliário, de seis a sete anos. Quanto 
à atualização da legislação do ISS, ao contrário, 
o resultado da pesquisa nos municípios paulistas 
pode indicar resultado positivo. Os resultados ob-
tidos nos 50 municípios pesquisados, no entanto, 
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mostram uma média de quatro, cinco ou seis anos 
de defasagem na atualização da legislação do ISS 
nos diferentes estratos, revelando que a legislação 
desses municípios está atualizada em relação à Lei 
Complementar 116, de 2003. 

Tabela 10. Atualização das bases tributárias sob a 
competência municipal, por faixa populacional

Faixa 
populacional

Número médio, em anos, de defasagem 
na atualização da(o):

Planta 
G e n é r i c a 
de Valores

C a d a s t r o 
IPTU

Legislação 
ISS

Pequenos 9,8 6,3 5,9

Médios 9,8 7,0 4,5

Grandes 7,5 5,5 3,7

Total da 
Amostra

9,5 6,4 5,2

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Tabela 11. Percentual de receitas de convênios e des-
pesas com subvenções, por faixa populacional

Faixa Popu-
lacional

Receita de con-
vênios (em per-
centual da recei-
ta orçamentária)

Despesa com convê-
nios/subvenções com 
outras entidades (outros 
municípios, consórcios, 
ensino superior, pesqui-
sa, OS, Oscip e ONG)

Gover-
no fede-

ral 

Gover-
no es-
tadual 

Pequenos 2,2 3,7 4,3

Médios 3,6 4,5 4,4

Grandes 2,6 1,00 3,9

Total da 
Amostra 
que res-
pondeu à 
questão

2,8 3,8 4,3

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

O percentual da receita de convênios federais e esta-
duais (tabela 11) é de, respectivamente 2,8% e 3,8% 
da receita orçamentária municipal, considerando 
que quatro municípios da amostra não responde-
ram à pergunta. As despesas com subvenções, por 
sua vez, chegam a 4,3% da despesa orçamentária 

municipal de 47 municípios, ressaltando que três 
não responderam à pergunta. 

Tabela 12. Percentuais de mecanismos de correção 
adotados pelos municípios em caso de déficit 

orçamentário, por faixa populacional

F a i x a 
popula-
cional

Aumen-
taram a 
arreca-
d a ç ã o 
de tr i -
b u t o s 
p r ó -

prios

B u s -
c a r a m 
transfe-
rênc ia 
vo lun-

tária

Solici-
t a r a m 
e m -
présti-

mos

R e d u -
z i r a m 
despe-

sas

Aumen-
t a r a m 
endivi-
damen-
t o  v i a 
inscri-
ção em 
restos 
a pagar

Peque-
nos

25,9 55,6 0,0 81,5 37,0

Médios 12,5 50,0 0,0 81,3 12,5

G r a n -
des

42,9 57,1 14,3 85,7 28,6

Total da 
Amos-
tra

24,0 54,0 2,0 82,0 28,0 

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Antes de analisar a Tabela 12, deve-se ressaltar 
que 11 municípios declararam não terem tido déficit 
orçamentário em suas contas nos últimos anos e, 
destes, oito não apontaram nenhum mecanismo de 
correção, mesmo quando solicitados a pensar em 
uma ação hipotética.

A maioria da amostra, 82% dos municípios, sugeriu 
a redução de despesas. De fato, é a alternativa 
mais razoável e efetiva para os municípios que, 
acompanhando a evolução de suas despesas e 
receitas, vislumbram a possibilidade de um déficit 
na execução orçamentária e querem evitá-lo. Em 
seguida, 54% procuraria buscar transferências 
voluntárias, isto é, recursos do Estado ou da União 
repassados aos municípios para a realização, em 
parceria, de projetos ou atividades. Como já vimos 
anteriormente, exige-se certo grau de articulação 
com outras esferas de governo, para sua obtenção. 
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A rigor, não é uma ação a ser empreendida durante 
a execução para fazer frente a eventual déficit, uma 
vez que já deveria estar prevista na lei orçamentária. 
No entanto, pode ser exigida durante a execução, 
principalmente quando se tratar de emendas de 
parlamentares previstas e autorizadas, mas ainda 
não liberadas pelo Executivo. Em seguida, 28% citou 
a inscrição em restos a pagar, que, como já vimos, 
não é uma medida corretiva para evitar o déficit, 
mas, sim, sua consequência. Por fim, 24% aumen-
taria a arrecadação de tributos próprios, e apenas 
2%, do estrato dos grandes, solicitaria empréstimo 
(endividamento de longo prazo). 

PARTICIPAçãO E CONTROLE SOCIAL

Esta seção procura analisar duas importantes ques-
tões ligadas à gestão financeira: a existência de um 
processo baseado na efetiva participação da comu-
nidade na elaboração das peças orçamentárias e 
a divulgação à população de informações relativas 
à execução orçamentária. Tais práticas permitem o 
apropriado controle social das finanças e conferem 
maior qualificação à gestão.

A elaboração do PPA das prefeituras deve contem-
plar a participação das diversas áreas do governo, 
que colocarão o plano em prática, e da sociedade 
civil, que estará sujeita às suas determinações 
durante os próximos quatro anos. Também é fun-
damental que a população participe na elaboração 
do orçamento, que detalha as ações previstas pelo 
PPA para o ano seguinte.

O controle social tem como condição necessária 
o acesso da população a informações relativas à 
execução orçamentária. A possibilidade de contar 
com uma base atualizada de acompanhamento das 
informações financeiras e de divulgá-la com rapidez 
à população, que é a maior interessada nas receitas 
e nos gastos do governo local, traz como resultado 
a melhoria no gerenciamento do orçamento, incre-
mentando a capacidade de gestão municipal.

De acordo com a Tabela 13, em 58% da amostra, 
todas as áreas da prefeitura participaram da elabo-
ração do PPA, sendo que esse percentual é cres-
cente conforme se passa do estrato de municípios 
pequenos para os grandes.

Tabela 13. Percentual de municípios em que todas 
as áreas de governo participaram na elaboração do 

orçamento, por faixa populacional 

Faixa populacional
Todas as áreas da prefeitura 
participaram da elaboração 

do PPA 

Pequenos 51,9

Médios 60,0

Grandes 75,0

Total da Amostra 58,0

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

Tabela 14. Percentual de municípios com participação 
da população na gestão financeira, 

por faixa populacional 

Faixa
 populacio-

nal

A sociedade 
civil partici-
pa da ela-
boração do 

PPA

A população 
p a r t i c i p a                 
na elabora-
ção do orça-

mento

Os relató-
rios da exe-
cução  or -
çamentária 
são divulga-
dos para a 
população

Pequenos 55,6 96,3 100,0

Médios 68,8 87,5 100,0

Grandes 85,7 85,7 100,0

Total da 
Amostra

64,0 92,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria Cepam/Ipea

A Tabela 14 mostra que em 64% da amostra, a so-
ciedade civil participa da elaboração do PPA, sendo 
que esse percentual é crescente à medida que se 
passa dos estratos dos municípios menores para 
o dos municípios médios e, em seguida, para os 
maiores. Em 92% da amostra, a população participa 
da elaboração do orçamento, e esse percentual, 
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diversamente, é decrescente à medida que se passa 
dos estratos dos municípios pequenos para o dos 
grandes. Entre os instrumentos utilizados para per-
mitir a participação popular, audiências públicas14  
foram citadas pelos 46 municípios, consultas públi-
cas foram citadas por sete, e o orçamento participa-
tivo ou similar e visitas do prefeito aos bairros foram 
citadas, cada uma, por três municípios. Digno de 
nota é o fato de que apenas quatro responderam 
que a população não participa da elaboração do 
orçamento.

Em suma, observa-se na amostra paulista da pes-
quisa, altos percentuais de participação das áreas 
da prefeitura e da sociedade civil na elaboração do 
PPA e, principalmente, da população na elaboração 
do Orçamento, que alcançou o altíssimo percentual 
de 92%. 

A Tabela 14 mostra, ainda, que todos os municípios 
da amostra divulgam relatórios da execução orça-
mentária para a população. Embora esse fato seja 
bastante positivo, pois revela que o Poder Público 
informa a população sobre a situação financeira do 
município – condição fundamental para o controle 
social –, algumas considerações devem ser feitas. 
Tendo em vista que divulgar a execução orçamen-
tária (assim como na elaboração das peças orça-
mentárias) é obrigatório, determinado pela Lei de 
Responsabilidade na Gestão Fiscal, devemos consi-
derar a possibilidade de esses dados refletirem mais 
o acato à obrigação legal do que, propriamente, o 
estímulo à participação da comunidade. 

CONSIDERAçõES FINAIS

Ao considerar os resultados da pesquisa na área 
financeira, destacam-se vários aspectos positivos. 
Quanto à sua estrutura, quase a totalidade dos mu-
nicípios pesquisados possui uma área reservada à 

14   Por revisão entende-se a elaboração de uma nova PGV, que incor-
pora as alterações de valor dos imóveis entre as diferentes regi-
ões do município, e não uma simples atualização monetária dos 
valores constante de uma PGV existente.

gestão financeira no primeiro escalão da Prefeitura, 
muitos em secretarias ou diretorias exclusivas. Tais 
áreas apresentam altos percentuais de servidores 
efetivos, embora menores, proporcionalmente, aos 
totais das prefeituras, e a maior parte dos funcioná-
rios tem ensino superior – o que se eleva nos municí-
pios dos estratos médio e grande. Geralmente, estes 
servidores contam com programas de treinamento 
e qualificação.

Os procedimentos da gestão financeira têm alto grau 
de informatização e a maior parte dos municípios 
atualiza a execução financeira on line, diária ou se-
manalmente e disponibiliza informações orçamen-
tárias da situação das dotações aos secretários ou 
diretores. Parcela importante dos municípios realiza 
estudos socioeconômicos para subsidiar os proces-
sos de planejamento e orçamento – o que é mais 
significativo para os municípios grandes. São altos 
os percentuais de participação da comunidade na 
elaboração e controle do planejamento, chegando 
a 100% na divulgação de relatórios de execução 
orçamentária.

Percentuais muito altos de municípios têm contro-
les de despesa de pessoal e de endividamento de 
curto e longo prazo e a redução de despesas foi a 
alternativa mais citada como mecanismos de re-
versão de eventual déficit. A legislação do ISS está 
atualizada nos diferentes estratos, potencializando 
a arrecadação municipal. 

Dentre os aspectos negativos, encontra-se a inexis-
tência de instrumentos formais e institucionalizados 
de controle dos serviços terceirizados, a defasagem 
muito grande da atualização da Planta Genérica de 
Valores e do cadastro imobiliário do IPTU, que resul-
ta na baixa arrecadação deste imposto municipal, e 
a ausência de mecanismos de avaliação de resul-
tados e utilização de indicadores na administração. 

Quanto à participação popular, é preciso alguma 
cautela na análise e valoração dos resultados 
apresentados na pesquisa: as respostas obtidas 
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sofreram a influência da legislação fiscal que insti-
tucionalizou a participação da população na elabo-
ração e no acompanhamento e controle da gestão 
financeira. Ainda que muitos municípios tenham 
acatado a legislação que objetiva a participação da 
população, muitas vezes se trata de um cumprimento 
formal e as determinações legais podem não ser 
cumpridas em sua essência, promovendo os pro-
cessos desejáveis de participação da comunidade. 
Este é o caso das audiências públicas, por exemplo: 
obrigatórias por determinação legal, tanto na elabo-
ração como no acompanhamento da execução das 
peças orçamentárias, mas que muitas vezes não 
conseguem, de fato, a participação da comunidade.

Os dados percentuais de divulgação dos resultados 
de execução orçamentária para a população refle-
tem este fenômeno de forma mais evidente. Pela 
Lei Fiscal, a divulgação dos Relatórios Resumidos, 
do Relatório Fiscal e da Prestação de Contas é 
obrigatória. Neste sentido, as informações obtidas 
na pesquisa podem revelar, tão somente, que o mu-
nicípio acata as determinações legais. De qualquer 
maneira, a existência de legislação que garante 
a participação e a constatação que a maior parte 
dos municípios a acatam são passos importantes 
no caminho da democracia. Nesta questão, seria 
interessante estudar as possibilidades da utilização 
da tecnologia de informações para a efetiva aproxi-
mação da sociedade civil à gestão.

Por fim, uma última observação diz respeito a certos 
itens pesquisados, cujos percentuais obtidos por 
faixa populacional, podem sugerir maior capacida-
de de gestão dos municípios maiores. No entanto 
devemos considerar que o enorme diferencial de 
porte populacional dos municípios traz diferenças 
substantivas que impedem a utilização de crité-
rios únicos na análise. Por exemplo, a questão da 
existência de secretaria própria: muitas vezes, em 
nome da eficiência, o tamanho do município pode 
não justificar a existência de secretaria própria pela 
escala dos trabalhos empreendidos. Em municípios 

pequenos é mais interessante que a área financeira 
seja estruturada em áreas mais amplas, conjun-
tamente com outras atividades administrativas, o 
que favorece a integração e compartilhamento das 
informações e aumenta sua eficiência. Em inúme-
ras tabelas esta questão aparece e pode sugerir 
interpretações errôneas. Por esta razão deve-se 
ficar atento e ter em mente que a avaliação da ca-
pacidade de gestão, deve utilizar critérios diversos 
para a análise de municípios diferentes, conforme o 
porte populacional. É injusto tratar da mesma forma 
coisas muito diferentes. 
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Resumo

O trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia para 
a construção e implantação do Plano de Desenvolvimento In-
tegrado da Região Geoeconômica de Brasília – PERGEB II, a 
partir das experiências de planejamento territorial participativo.  
E tem como abordagem contextual o processo de ocupação da 
região Centro-Oeste e a formação da região geoeconômica de 
Brasília, dando ênfase à necessidade de planejamento eviden-
ciada pela consequente elaboração de planos e programas no 
âmbito, nacional, regional e local.

Palavras-chave: Entorno. Distrito Federal. Planejamento. De-
senvolvimento Integrado. Metodologia.

1. APRESENTAçãO

Em 1960 Brasília foi criada em uma área onde pre-
ponderava a economia de subsistência somada a 
um território ocupado por população esparsa. A 
fundação da nova Capital causou um forte impacto 
na região, sobretudo pelo aumento de investimentos 
em infraestrutura logística, ocasionando um poder 
de atração provocado pela geração de benefícios 
que transcendiam as fronteiras do quadrilátero.

Essa influência de Brasília é notada com maior 
agudez nos muncípios periféricos, compeendendo 
o seu Entorno Metropolitano, onde se faz necessá-
ria uma maior atuação política para mitigação dos 
efeitos polarizantes da Capital: um núcleo altamente 
desenvolvido, cercado por municípios com baixo 
grau de desenvolvimento e pouca capacidade de 
atração de investimentos.

Este artigo trata da importância de um planejamento 
integrado para a região geoeconômica de Brasília 
como estratégia de desenvolvimento, com vistas 
ao ordenamento do crescimento e mitigação das 
desigualdades intrarregionais.

A realização de um planejamento conjunto transfor-
ma as estratégias, objetivos e ações em um docu-
mento político pactuado entre a sociedade civil e as 
esferas governamentais envolvidas, emponderando 
o objeto do planejamento adequando-o à realidade 
local. Mais além, ele possibilita a gestão comparti-
lhada do objeto e fortalece a interação entre áreas 
complementares do processo de formulação do 
planejamento.

Para a organização deste processo e melhor apro-
veitamento das contribuições, desenvolveu-se uma 
metodologia participativa, que poderá ser aplicada 
nas escalas macrorregional ou estadual, quanto 
na escala substadual, mesmo envolvendo mais de 
um estado.
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2. CONTEXTUALIZAçãO

O crescimento econômico do Brasil, desde a sua 
origem, se deu por pólos de desenvolvimento. A 
economia nacional era segmentada por economias 
regionais autônomas vinculadas mais ao mercado 
externo do que entre elas. Os centros urbanos mais 
dinâmicos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Estados do Nordeste que possuiam uma 
forte base exportadora (acúcar, cacau, minérios, 
depois café), constituiam um parque industrial au-
tônomo. Os investimentos concentravam-se nessas 
regiões elevando sua posição competitiva. 

Por outro lado, existiam amplas regiões isoladas 
dos centros consumidores onde predominava a 
agricultura de subsistência e a pecuária. A infraes-
trutura precária das vias de ligação com os portos 
e a capital e dos centros urbanos entre si dificultava 
a formação do mercado interno. Esse processo 
contribuiu para a concentração econômica no Brasil.

      As noções de polo ou região polarizada estão 
intimamento associadas com as idéias de urbaniza-
ção e industrialização, a partir da indústria motriz que 
organiza o polo de crescimento, gerador de efeitos 
de encadeamento e economias externas. 

Segundo Perroux, uma economia subdesenvolvida 
torna-se-á articulada somente quando forem im-
plantados “vários polos de crescimento, ligados por 
vias e meios de transporte, que compõem pouco a 
pouco a infraestrutura da economia de mercado”. 
(PERROUX, 1977, p. 47). 

Desde o início do processo de polarização no Brasil, 
o crescimento desenrolou com profundas desigual-
dades regionais, concentrando-se as atividades 
econômicas de maior expressão nas regiões Sudes-
te e Sul, que recebiam maior aporte de investimentos 
(advindos da consolidação da economia cafeeira) e, 
consequentemente, obtinham maior produtividade. 

Como resposta ao aprofundamento das desigualda-
des regionais, a partir da década de 1930, nota-se 

uma crescente preocupação com a problemática 
regional. Aliado à implementação de novas práticas 
de planejamento, os Programas de Desenvolvimento 
Regional tornaram-se fundamentais para o cres-
cimento do país, minimizando forças tradicionais 
de concentração e aumentando o dinamismo nas 
diversas regiões, sucitando um planejamento futu-
ro voltado para a promoção do desenvolvimento 
econômico e social, sobretudo entre os anos 1940 
e 1970.

Dentre as inciativas de planejamento governamental, 
merece destaque o Plano de Metas, elaborado no 
Governo de Juscelino Kubitschek, que compreen-
dia 31 metas, incluindo a construção de Brasília. O 
modelo desenvolvimentista do Plano revelava a pre-
ocupação com a interiorização do desenvolvimento 
para as regiões menos dinâmicas no interior do País. 
A construção da nova Capital e os novos corredores 
de transportes foram os instrumentos estratégicos 
para essa interiorização e ocupação do território, 
sendo o Estado o grande promotor e patrocinador 
do desenvolvimento.

Como resultado dessa estratégia, na segunda me-
tade do século XX a região Centro-Oeste passou 
por um processo acelerado de ocupação territorial, 
estimulada pela implantação da capital em seu terri-
tório, que trouxe a descentralização de investimen-
tos em infraestrutura para a região, principlamente 
relativos à expansão da malha rodoviária nacional. 
A transferência dos órgãos públicos federais inten-
sificou a expansão dos fluxos migratórios, atraídos 
pelos benefícios gerados por Brasília. Esse conjunto 
de fatores alterou, substancialmente, a dinâmica 
regional, transformando esta área em polo indutor 
de desenvolvimento.

Neste contexto, aprofundaram-se as relações entre 
Brasília e seus municípios limítrofes, dando início 
à formação da sua área metropolitana, que no 
decorrer de cinco décadas passou por um cres-
cimento acelerado, tanto no aspecto populacional 
quanto econômico. A esta dinâmica agregaram-se 
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os demais municípios da RIDE, até municípios do 
Sudoeste da Bahia e Sudeste do Tocantins (em uma 
linha de influência mais remota), atraídos pela oferta 
de serviços presentes na capital federal.  

Nota-se, portanto, o expressivo processo de ocupa-
ção e desenvolvimento econômico do Centro-Oeste 
brasileiro no século XX, que comparado à população 
brasileira  que cresceu cerca de onze vezes desde 
1900, passando de 17,3 para 189,6 milhões em 2008 
(um dos ritmos mais acelerados do mundo) a do 
Centro-Oeste cresceu 44 vezes em igual período, 
saltando de 372 mil para 16,5 milhões. Entre 1960 
e 2010, a população regional mais que quintuplicou 
de tamanho, saltando de 3,0 milhões para 17,34 
milhões (9,0% do total nacional).

Quanto à participação do Centro-Oeste na econo-
mia nacional, nas últimas décadas a região tem 
apresentado o melhor desempenho econômico 
entre as macrorregiões brasileiras. Nota-se também 
uma expansão no setor industrial da região, de forma 
que a sua participação no PIB nacional, que em 1970 
era de 3,8%, passou para 10,1% em 2008. Muito 
embora seja ainda uma região de fronteira agrícola, 
a sua taxa de urbanização supera 85%, a segunda 
maior do país e nela encontram-se duas das princi-
pais metrópoles brasileiras, Brasília, com 3,5 milhões 
de habitantes e Goiânia, com 2,1 milhões. 

 Ocorre que tal dinamismo descrito não está distri-
buído pela totalidade de seu território, coexistindo 
várias “ilhas de prosperidade” com alguns “bolsões 
de pobreza”, marcados pelo baixo nível de renda 
média de sua população, reflexo da baixa complexi-
dade, produtividade e estagnação de sua estrutura 
produtiva.

3. PERGEB I E II

Conforme o exposto, a construção de Brasília, hoje 
consolidada como grande metrópole nacional, foi 
um dos vetores que impulsionou o desenvolvimento 
do interior brasileiro. Entretanto, a metrópole apre-

senta um crescimento desordenado, principalmente 
pelo intenso fluxo migratório que durante cinco 
décadas teve um ritmo acelerado. 

O processo de formação da área metropolitana de 
Brasília intensificou-se, a partir do início da década 
de 70, período em que se consolidou o processo 
de transferência da Capital. A expansão da área se 
deu de forma polinucleada e esparsa no território 
no Distrito Federal, perpassando seus limites po-
lítico–administrativos e abrangendo um espaço de 
influência direta em municípios do estado de Goiás. 

O rápido crescimento da Capital e o crescimento 
desordenado dos municípios adjacentes transfor-
mou tanto Brasília em uma referência aos municípios 
adjacentes, quanto os próprios em periferia metro-
politana, região mais conhecida como “Entorno”, 
evidenciando uma forte tendência a conurbação 
desses espaços. O crescimento acelerado da Ca-
pital Federal causou grande impacto econômico e 
social para a região, mas não sem trazer em seu 
bojo os problemas comuns a qualquer outra me-
trópole, como desemprego, violência urbana, déficit 
habitacional, má-distribuição de renda e o problema 
de exclusão social.

Já em 1975, o planalto central reconhecia as difi-
culdades criadas pela força polarizadora gerada 
por Brasília:

Sob a coordenação da SUDECO, surgiu o Progra-
ma Especial da Região Geoeconômica de Brasília 
– PERGEB, que perseguia três metas básicas: 
abertura de novas oportunidades de emprego 
nas áreas de origem dos fluxos migratórios, 
melhoria no abastecimento de Brasília quanto a 
produtos agrícolas e atenuação da pressão sobre 
os equipamentos urbanos e serviços sociais do 
Distrito Federal (A Força do Entorno. – Brasília: 
CLDF, 1999. P. 2). 

O Programa da Região Geoeconômica de Brasília 
tinha como estratégias propiciar à área de influência 
do Distrito Federal condições de desenvolvimento 
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mais equânime com o de Brasília, integrando-a ao 
processo de desenvolvimento nacional. Procurava-
-se estruturar a rede urbana regional, identificando-
-se pólos que seriam objeto de amplas ações 
de desenvolvimento urbano, além de preservar o 
caráter político, cultural e administrativo de Brasília. 

Uma das alternativas apresentadas era a abertura 
de novas oportunidades de emprego nas áreas de 
origem dos fluxos migratórios, como estratégia de di-
minuição da pressão das populações dos municípios 
da região sobre os equipamentos urbanos e serviços 
sociais do Distrito Federal. Entretanto, o programa 
PERGEB I não logrou os resultados esperados.

Em cinco décadas, várias iniciativas foram propostas 
para a área metropolitana de Brasília, mas a falta de 
uma política estratégica visando o desenvolvimento 
socioeconômico a médio e longo prazo agravaram 
os desequlíbrios intrarregionais. 

Nesta lacuna existente é que se justifica a necessi-
dade de construção de um planejamento regional 
integrado, objeto de estudo deste artigo, como 
estratégia de desenvolvimento, com ações voltadas 
para o combate às desigualdades sociais e regio-
nal, visando a maximização das potencialidades 
presentes na região. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 
Geoeconômica de Brasília – PERGEB II, compreen-
de o Distrito Federal e as seguintes regiões estadu-
ais de planejamento: Entorno de Brasília e Nordeste 
Goiano, no Estado de Goiás; Noroeste de Minas, 
no Estado de Minas Gerais; Bacia do rio Corrente 
(BA) e Oeste Baiano, no Estado da Bahia e Regiões 
XIII - Natividade, XV - Dianópolis, XVI - Paranã, XVII - 
Arraias e  XVIII – Taguatinga, no Estado do Tocantins.

A influência que Brasília exerce sobre esta ampla 
região apresenta-se de forma diferenciada, sendo 
muito intensa nos municípios a ela conurbados, que 
compreende o chamado Entorno Metropolitano, 
envolvendo parte dos municípios que compõem 

a RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento 
Econômico, e a sua área de influência mais remota. 

As características e a intensidade dos fluxos e rela-
ções estabelecidos por Brasília com os municípios 
que compõem o Entorno Metropolitano são de na-
tureza distinta daquelas existentes com os demais 
municípios que formam sua área de influência e, 
por essa razão, demandam políticas e estratégias 
distintas. Assim a atuação do PERGEB II se reali-
zaria em duas vertentes principais: a primeira, de 
mitigação dos efeitos polarizantes de Brasília em 
seus municípios conurbados, e a segunda referente 
à dinâmica regional.

No Entorno Metropolitano, habitado por quase um 
milhão de habitantes, chama a atenção o fosso 
existente quando confrontados seu quadro socio-
econômico com o do Distrito Federal, sendo o PIB 
per capita da Capital da República nada menos 
que nove vezes superior. Nos municípios não me-
tropolitanos, evidencia-se a fragilidade da estrutura 
econômica, com a maior parte dos municípios sem 
a menor capacidade de arrecadação e, consequen-
temente, de investimento.

O fundamental neste Plano é abordar a problemática 
de Brasília e de sua região de influência, retomando-
-se a principalidade da questão regional e reabili-
tando-se o instrumental contido no planejamento da 
região, exatamente trinta anos após a elaboração 
do Programa Especial da Região Geoeconômica de 
Brasília – PERGEB, elaborado em 1980.

A região em questão, não obstante as inúmeras 
deficiências, apresenta um enorme potencial de 
desenvolvimento, desde que as condições para tal 
sejam estabelecidas, tendo como ponto de partida 
o ordenamento no uso e na ocupação do território 
e a ampliação e melhoria da infraestrutura existente. 
Deve ser dada uma especial atenção à infraestrutura 
de transportes e à infraestrutura urbana, assim como 
à adoção de ações voltadas para a preservação e 
a conservação ambiental.
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Deve-se ressaltar que a própria existência nas proxi-
midades de Brasília de uma enorme região marcada 
pela pobreza e pela estagnação conflita flagrante-
mente com o próprio propósito de transferência da 
Capital Federal para o interior brasileiro, de geração 
de desenvolvimento para o amplo sertão.

Não obstante o nível de complexidade e peculiari-
dades existentes, Brasília já se apresenta como a 
terceira região metropolitana do país, extrapolando 
as pretenções precípuas de desempenhar apenas 
funções político-administrativas. 

Dessa forma, as estratégias de construção e im-
plantação do Plano de Desenvolvimento Integrado 
da Região Geoeconômica de Brasília – PERGEB II 
se constitui com o propósito de minimizar as desi-
gualdades e ativar as potencialidades da região, a 
fim de promover um desenvolvimento includente e 
sustentável, desafio para uma região que apresenta 
um enorme crescimento e potencial de desenvolvi-
mento em suas múltiplas dimensões – ambiental, 
socioeconômica e cultural, - mas que apresenta 
problemas sociais para grande parte da população.

A proposta de construção do PERGEB II faz parte 
de uma das estratégias do Governo do Distrito Fe-
deral para promoção do desenvolvimento regional, 
envolvendo os estados de Goiás, Tocantins, Minas 
Gerais e Bahia, apresentada ao Governo Federal, 
visando o fortalecimento da região geoeconômica 
de Brasília que se apresenta como desafio para as 
estratégias de planejamento voltado para ações 
estruturantes para toda a região. Além dos estados, 
a construção do Plano envolve também as forças 
sociais relevantes e os setores produtivos, como 
pressuposto metodológico.

4. METODOLOGIA PARA O 
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

A metodologia a seguir exposta é resultado do 
trabalho de planejamento territorial participativo no 
âmbito do Ministério da Integração Nacional, tendo 

sido utilizada com sucesso na construção dos Pla-
nos Amazônia Sustentável (PAS), Plano de Desen-
volvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do 
Marajó, Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
Região Turística do Meio-Norte, Plano de Desenvol-
vimento Regional Sustentável do Xingu e Plano de 
Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área 
de Influência da Rodovia BR-163 - Cuiabá-Santarém. 

As experiências de planejamento territorial atuais 
adotam a premissa de que a não é possível a 
promoção do desenvolvimento regional sem um 
planejamento conjunto entre as unidades federativas 
e a sociedade civil.

A realização de um planejamento conjunto trans-
forma as estratégias, objetivos e ações em um 
documento político pactuado entre a sociedade civil 
e as esferas governamentais envolvidas, empode-
rando o objeto do planejamento e o adequando a 
realidade local. Mais além, ela possibilita a gestão 
compartilhada do objeto de planejamento e fortalece 
a interação entre área complementares do processo 
de formulação do planejamento.

Para a organização deste processo e melhor apro-
veitamento das contribuições, desenvolveu-se uma 
metodologia participativa, que poderá ser aplicada 
nas escalas macrorregional ou estadual, quanto 
na escala subestadual, mesmo envolvendo mais 
de um estado.

4.1- Princípios norteadores

Para a elaboração de um plano de desenvolvimento 
participativo, devem-se respeitar três condições 
essenciais: 

a)  abordagem multissetorial – O processo de ela-
boração dos PDRS necessariamente envolve as 
diversas instâncias setoriais, pois o planejamento 
territorial pressupõe a incorporação dos órgãos 
públicos das áreas econômica, social, ambiental, 
da infraestrutura, fundiária, e ainda, política. 
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Na realização do diagnóstico e na definição das pro-
posições setoriais, os órgãos setoriais são insubsti-
tuíveis, pois nenhuma instituição coordenadora tem 
legitimidade para posicionar-se em nome delas e 
nem mesmo o acesso a informações, muitas vezes 
restritas ao próprio órgão, para realizar um diagnós-
tico adequado e responderem aos questionamentos 
que surgirão durante o processo;

b) a corresponsabilidade dos entes federativos – O 
planejamento territorial realizado exclusivamente 
pela esfera federal era uma má prática comum no 
passado recente do Brasil. Este vício resultava na 
dissociação entre o planejamento e a realidade 
regional, gerando dificuldades ímpares na imple-
mentação do objeto. 

Como uma Federação, composta de três níveis 
sem sobreposição hierárquica, o respeito ao pacto 
federativo deve ser observado no processo de ela-
boração dos PDRS, sendo condição essencial a 
ampla participação dos estados e municípios; 

c) a mais ampla participação social em seu processo 
de elaboração – Não mais se concebe o planeja-
mento territorial sem ampla participação social. A 
parceria que pode ser atingida no momento de 
implementação das ações amplia o controle social 
e garante o caráter democrático e participativo do 
processo, legitimando o próprio planejamento.

A exclusão da sociedade civil no processo de ela-
boração acarreta em pressão exercida pelos movi-
mentos sociais, que podem afetar a legitimidade do 
processo de participação. 

Por fim, o planejamento territorial deve também 
estar associado a uma estratégia de desenvolvi-
mento mais ampla, na escala macrorregional ou 
mesmo nacional, visando formar um corredor de 
integração e desenvolvimento, que pode alimentar 
e criar bases de autosustentação para o objeto do 
planejamento.

4.2 Fases do processo de elaboração

Com base nesses princípios básicos mencionados, 
a elaboração de um plano de desenvolvimento re-
gional abrange as seguintes fases:

4.2.1 Definição do objeto e do objetivo

As instituição(ções) propositora(s) devem ter uma 
clara definição do objeto proposto e dos objetivos 
pretendidos com a proposta do Plano, assim como 
uma clara sinalização de sua aceitação por parte 
dos prováveis parceiros e da população residente 
em sua área de abrangência.

A metodologia desenvolvida privilegia o uso das 
regiões estaduais de planejamento para delimitação 
da área de abrangência do plano. Isso visa facilitar o 
reconhecimento do território por parte dos estados 
e municípios. Há queixas frequentes por parte dos 
estados sobre a difícil identificação com a regiona-
lização do IBGE, que, em muitas vezes, difere de 
sua dinâmica territorial.

4.2.2 Elaboração da versão preliminar (Fase 
Interna à Coordenação)

A elaboração de uma versão preliminar requer uma 
imersão nos dados disponíveis em diversos ministé-
rios, secretarias estaduais e institutos de pesquisa, 
além de estudos e pesquisas para a confecção 
de primeiro panorama sobre a região. A estrutura 
básica adotada é:

a) apresentação/introdução; 

b) definição de sua área de abrangência; 

c) um diagnóstico simplificado da região; 

d) objetivos geral e específicos (sugestões); 

e) as suas diretrizes gerais (sugestões);

Nesta fase, a coordenação inicia um esforço para 
apresentar ao futuro grupo de trabalho um docu-
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mento inicial, que servirá de base para a elabora-
ção de um documento conjunto. Esse documento 
pretende informar aos demais componentes do 
grupo de trabalho o formato pretendido para o diag-
nóstico da área de abrangência delimitada. Como 
a elaboração do documento é bastante complexa, 
sugere-se que a equipe encarregada dessa versão 
seja multidisciplinar, mesmo que isso signifique 
abranger na atividade servidores de outras unidades 
da coordenação.  

4.2.3  Constituição do Grupo de Trabalho

A segunda fase compreende a constituição de 
um grupo de trabalho multissetorial no âmbito do 
governo, identificando e envolvendo os órgãos 
com destacada relação com os objetivos do plano. 
Busca-se orquestrar as ações dos referidos órgãos 
no território, evitando sombreamento de ações, mas 
potencializando as iniciativas convergentes.

Coerentemente com o princípio da corresponsa-
bilidade dos entes federativos, deve-se buscar a 
conexão dos órgãos federais setoriais com as esfe-
ras estaduais equivalentes envolvidas no processo, 
constituindo-se um Grupo de Trabalho Intergover-
namental (GTI), sempre que possível. 

Também deve-se buscar a participação dos Muni-
cípios, mediante a participação no grupo de uma 
entidade representativa dessa instância.

4.2.4 Planejamento do processo 

Uma vez indicados os órgãos para composição do 
grupo, faz-se necessário o planejamento conjunto 
de todo o processo, criando um pacto que conduzirá 
a elaboração do Plano. 

Deve-se realizar uma reunião de planejamento do 
grupo de trabalho, definindo a instituição coordena-
dora (s) (caso não tenha sido definida(s) no Decreto 
que instituiu o grupo); a equipe técnica que estará 
envolvida; um cronograma de trabalho; e a elabora-
ção e aprovação de um termo de referência. 

Esta primeira reunião de planejamento deve também 
definir (ratificar) a área de abrangência do Plano, 
promovendo ajustes necessários à primeira pro-
posta territorial, caso seja necessário. Ressalta-se 
que a modificação, na fase de elaboração, por parte 
do estado de uma região de planejamento gera a 
necessidade de um novo decreto para delimitar a 
competência de atuação do conselho gestor.

Em relação à elaboração do plano, a experiência 
vivenciada demonstra a importância da realização 
de viagem de reconhecimento técnico (missão pre-
cursora) como um primeiro contato com o território 
e entre o próprio grupo.

A viagem reforça os laços internos do grupo e o 
comprometimento dos membros entre si, melhoran-
do sua comunicação e interação, bem como gera 
uma identificação e conhecimento da necessidade 
do próprio território.

4.2.5 Elaboração da versão preliminar (Fase 
Grupo de Trabalho)

Após repassado o documento basilar ao grupo, 
segue-se o processo de  enriquecimento da versão 
preliminar do Plano, agregando-se, corrigindo ou 
modificando as informações constantes na versão 
elaborada pela coordenação. A mobilização dos 
órgãos públicos setoriais, federais e estaduais (in-
clusive dos que não compõem o grupo de trabalho) 
é fundamental para o enriquecimento do diagnós-
tico e para a captação das diretrizes e estratégias 
setoriais. Aconselha-se a manutenção da seguinte 
estrutura básica:

a) apresentação/introdução; 

b) definição de sua área de abrangência; 

c) um diagnóstico mais detalhado da região; 

d) objetivos geral e específicos; 

e) as suas diretrizes gerais;
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f) estratégias para a sua implementação; e 

g) um esboço de modelo de gestão.

Sugere-se que as diretrizes gerais e as estratégias 
de implementação apresentem os seguintes eixos 
temáticos: 

a) Ordenamento Territorial e Gestão Ambiental; 

b) Infra-Estrutura para o Desenvolvimento; 

c) Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis; 

d) Inclusão Social e Cidadania; e 

e) Modelo de Gestão do Plano.

Nessa fase, a coordenação deverá solicitar aos 
membros do grupo que iniciem o levantamento das 
ações em execução, executadas ou planejadas para 
a área de abrangência do plano, mediante modelo 
de planilhas objetivas disponibilizado. Esse modelo 
é de importância sumária, visto que coloca todas as 
informações organizadas sob os mesmos parâme-
tros e apresentadas sob o mesmo formato. 

Com isso, pretende-se obter um panorama das 
ações de distintos órgãos no território. Uma vez efe-
tuado esse levantamento, as informações disponí-
veis permitirão um cotejamento e instrumentalizarão 
uma possível ação conjunta em áreas convergentes. 

Essa fase geralmente é concomitante à fase de 
‘Realização de Consultas Públicas’, quer irá gerar 
as demandas do território para o grupo. 

A preparação das planilhas informações também 
atua como preparação para a própria consulta 
pública, já que muitos dos questionamentos da 
população são sanados pelas ações planejadas 
pelos setoriais. 

4.2.6 Realização das consultas públicas

A realização de consultas públicas, no território de 
abrangência do plano é uma fase de sumária impor-
tância.  Constitui-se da apresentação da versão pre-

liminar por meio de um resumo executivo do PDRS 
à sociedade local, mediante a sua realização nas 
principais cidades da região com ampla divulgação 
prévia, geralmente a cargo do governo estadual. 

O objetivo central é o de submeter a proposta à 
crítica de representantes de organizações da so-
ciedade local, das administrações municipais e do 
legislativo.  Com isso, espera-se conhecer e cap-
tar as demandas locais e colher subsídios para a 
definição das ações que constarão na versão final 
(sem necessariamente assumir o compromisso de 
incorporá-las em sua totalidade ao Plano).

A definição de ações prioritárias pode ou não ser 
feita nesse processo, dependendo da participação 
da população e também da orientação da coorde-
nação do processo.

A realização das consultas públicas pressupõe um 
delicado processo de preparação. Primeiramen-
te, uma equipe precursora deve visitar a região e 
contatar as prefeituras municipais e as principais 
organizações da sociedade local para apresentar 
o propósito das consultas; avaliar o grau de mobili-
zação existente; avaliar o potencial de aderência à 
proposta governamental e iniciar a preparação da lo-
gística (preparação do local de trabalho; sistema de 
som; alimentação da população, quando possível).

O dia precedente à consulta será dedicado ao des-
locamento entre uma cidade e outra e a reuniões 
específicas com prefeitura, organizações locais, etc. 
Esse contato prévio à consulta pública constitui-
-se em ferramenta imprescindível para garantir a 
representatividade e expressividade da mesma, 
medir o grau de mobilização das entidades e evitar 
‘esquecimentos’ por parte dos organizadores em 
relação a certas representações.

Uma consulta pública, em geral, estende-se por 
todo um dia, compreendendo:

a) abertura com a participação de autoridades 
locais; 
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b) apresentação em plenário da versão preliminar 
do Plano; 

c) a chamada “Tribuna Livre”, com a palavra fran-
queada ao público; 

d) discussão da proposta em grupos de trabalho; 

e) apresentação dos relatórios dos grupos em 
plenário; e 

f) mesa de encerramento. 

Ressalta-se a importância da interação do grupo 
responsável pela elaboração do plano com a popu-
lação. A percepção das necessidades locais, a troca 
de conhecimentos entre os técnicos governamentais 
e as diversas entidades sociais constrói o ambien-
te adequado para a parceria necessária ao futuro 
conselho gestor. A visão da população enriquece o 
documento e o legitima o processo decisório, além 
de fortalecer a busca interna dos próprios técnicos 
governamentais para o apoio a projetos priorizados 
pela comunidade.

Para um aproveitamento ideal das consultas é 
imprescindível que todo o grupo tenha o mesmo 
posicionamento, principalmente em caso áreas 
onde há projetos polêmicos. Por isso a necessidade 
de seguir à risca o cronograma de atividades e da 
realização de reuniões periódicas do grupo, equa-
lizando o nível de informação entre os membros e 
os preparando para a interação com a população.

4.2.7 Elaboração de Cenários Prospectivos

A elaboração de cenários prospectivos é uma tare-
fa que pode ou não ser realizada no processo de 
construção do PDRS. Ela se dá a partir da “leitura” 
de estratégias desenhadas numa escala territorial 
superior; da percepção dos órgãos públicos envol-
vidos e das contribuições advindas das consultas 
públicas. Sua incorporação ao documento deve 
apenas ocorrer se seus resultados forem razoavel-
mente consistentes.

4.2.8 Levantamento das Ações Governamentais

Após a finalização do levantamento das informa-
ções, a coordenação avaliará a consistência e a qua-
lidade das planilhas encaminhadas pelos diversos 
órgãos setoriais, federais e estaduais, descrevendo 
as ações na área do plano. Esta avaliação deve 
levar em conta o percentual de órgãos que envia-
ram informações; a qualidade das informações; 
e o percentual de planilhas que informam sobre 
orçamento. Da mesma forma que o item anterior, 
avalia-se a incorporação ou não das planilhas ao 
documento em virtude da qualidade e quantidade 
das informações apresentadas. 

Cabe ressaltar ainda que os planos de desenvolvi-
mento territorial participativos não necessariamente 
possuem orçamento próprio. Dessa forma, o foco 
do planejamento será a articulação dos diversos 
órgãos, atuando cada qual com o seu próprio or-
çamento, para que as ações sejam executadas no 
território selecionado.

4.2.9 Elaboração da Versão Final 

A elaboração da versão final do Plano deve ser feita 
com base na versão preliminar, incorporando-se ao 
documento, de forma crítica e balizada pela capaci-
dade de implementação dos governos envolvidos, 
as ações propostas advindas das consultas públi-
cas; os cenários prospectivos e as estratégias de 
implementação.

Nessa fase, a coordenação, encarregada de con-
solidar o documento final, dá a ele uma redação 
coesa, fazendo com que as divergências sejam 
sanadas bem como que só constem no documento 
as informações de relevância.   

A elaboração do documento em si é uma atividade 
demandante para a coordenação e secretarias exe-
cutivas do Plano. A função de reiterar solicitação de 
envio de informações, redigir, sanar possíveis falhas 
e traduzir o posicionamento de vários setores de 
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governos federal e estaduais, por vezes discrepan-
tes, para que o documento seja coeso e aceitável 
por todos os envolvidos torna bastante complexa 
essa atividade.

Por conta do desgaste e do cansaço que envol-
ve todo o processo de produção do documento, 
aconselha-se que a redação seja trabalhada por 
uma equipe de pelo menos três servidores, para 
diminuir a possibilidade de erros ou favorecimento 
de certas áreas em virtude de inclinações advindas 
da formação do servidor.

Em relação ao trabalho do grupo, a dinâmica de 
colocar as diversas perspectivas em pauta pode tra-
zer conflitos, principalmente entre políticas setoriais 
de interesses divergentes. A importância maior do 
trabalho da coordenação e da secretaria-executiva 
consiste em saber tratar essas diferenças para al-
cançar um denominador comum, gerando concor-
dância e consistência com os objetivos propostos 
pelo próprio grupo.

A má condução do processo de negociação das 
divergências pode esvaziar o grupo ou provocar 
cisões internas que impediriam o funcionamento 
adequado das atividades. Além disso, a própria 
cisão pode levantar problemas de legitimidade 
quando da publicação documento final.

Quando envolver mais de um estado, esses cui-
dados devem ser redobrados. A disputa entre os 
estados para a obtenção de recursos pode ser 
mais claramente sentida na fase de eleição das 
ações prioritárias ou das ações estruturantes para 
o território abrangido, quando as pressões sobre o 
grupo são maiores. É necessária a arbitragem nesse 
caso, considerando primeiramente o grau de fragi-
lidade/necessidade de cada estado, a quantidade 
de ações atribuídas e o impacto esperado dessas 
ações no território.

4.2.10 Aprovação da Versão Final

A versão final do Plano deve então ser encaminhada 
a todos os membros do grupo para a aprovação 

formal, de maneira que possa ser encaminhada à 
apreciação dos escalões superiores dos respectivos 
órgãos.

4.2.11 Apresentação da Versão Final à Socie-
dade Local

Uma vez aprovada no âmbito do grupo, a versão 
final do Plano é apresentada à sociedade, prefe-
rencialmente em um único local e momento, nesse 
caso, no principal centro urbano de toda a área do 
Plano.

É praticamente inevitável que neste momento surjam 
manifestações de contestações sobre questões 
específicas apresentadas no Plano, seja de organi-
zações locais, entendendo que o apresentado nas 
consultas públicas não foi fielmente explicitado no 
documento, como também manifestações de ór-
gãos públicos, ausentes de todo o processo, mas 
que em último instante decidem pela participação.

Normalmente essas ponderações são realizadas 
de forma pontual, não ferindo o conteúdo do do-
cumento e por isso, costumam ser aceitas pela 
coordenação.

4.2.12 Realização de Ajustes Finais

Trata-se de um período interno à coordenação, 
dedicado a realização desses pequenos ajustes no 
Plano, decorrentes das ponderações advindas da 
apresentação à sociedade local assim como corre-
ções gramaticais ou ajuste de forma apresentados 
pelo grupo. 

Nessa fase, só será reencaminhado o documento 
ao grupo para nova apreciação (incluindo as ins-
tâncias superiores dos órgãos) se houver mudança 
substantiva de conteúdo.

4.2.13 Lançamento do Plano

O lançamento do plano constitui-se da última fase no 
processo de elaboração e pode ocorrer no principal 
centro local, numa capital estadual ou mesmo em 
Brasília. É fase crucial, pois é o ápice do momento 
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político representado pelo documento final: ocorre, 
ou não, a capitalização política de todo o processo, 
dos resultados da forte articulação intragoverna-
mental; da parceria entre os três níveis de governo; 
do envolvimento das organizações sociais e da 
participação do legislativo.

Esta capitalização está na razão direta do sucesso 
em sua implementação e da representatividade, 
da legitimidade e do bom funcionamento de seu 
colegiado gestor. 

Destaca-se ainda que o grau da importância política 
tanto do próprio plano (seu grau de priorização para 
o governo) quanto o de sua coordenação (posição 
de comando dentro do próprio governo), desde a 
elaboração até a fase de gestão (posterior ao pro-
cesso de elaboração), são responsáveis pela sua 
efetiva elaboração e implementação. A priorização 
do plano pela esfera governamental torna o projeto 
respeitado, independente de quem conduza o pro-
cesso, e a competição interna por resultados mais 
expressivos é benéfica ao plano. Além disso, as 
respostas são mais céleres e precisas. 

A condução do processo pela liderança política da 
própria esfera governamental também traz resulta-
dos similares aos supracitados. A percepção dos 
atores envolvidos é a de que, ainda que o projeto 
não seja o de maior importância dentro dos gover-
nos envolvidos, a mera condução pela liderança 
política governamental ocasiona a relevância do 
projeto para os governos como um todo. Entretan-
to, se a articulação é realizada por outro órgão, em 
hierarquia política similar aos coordenados, sem 
que haja sinalização de prioridade clara do plano, 
a mobilização é mais lenta e a tomada de decisões, 
dificultada, podendo chegar inclusive a uma desmo-
bilização total dos atores envolvidos. 

Por fim, constata-se que o planejamento (elabo-
ração) requer, conforme visto na metodologia, um 
somatório de esforços, articulação, mobilização e 
tempo de preparação, criando expectativas grandes 
nos envolvidos.

5. GESTãO E ACOMPANHAMENTO

5.1. Conselho Gestor

Após o lançamento do plano, finalizada a fase de 
elaboração, pode haver ou não a publicação de um 
decreto instituindo um conselho responsável pela 
gestão do plano e, portanto, pela execução das 
ações nele contidas. É recomendável a formalização 
do grupo, uma vez que a institucionalização de um 
grupo gera maior comprometimento das instituições 
a eles atreladas.

Como o grupo de trabalho, o conselho gestor deverá 
ter representação paritária: esferas governamentais 
e da sociedade civil, sempre que possível.

Para o seu funcionamento, há necessidade de um 
acordo de metodologia a ser adotada, bem como 
cronograma de atividades e regras para funciona-
mento. Recomenda-se, portanto, a elaboração de 
um regimento interno, a ser aprovado pelo conselho 
e publicado em diário oficial, de modo que esse 
regimento esteja acessível a todos os interessados.

As reuniões devem ser periódicas e agendadas 
previamente, em acordo com o cronograma de 
trabalho adotado pelo conselho.

A instituição, ou não, de câmaras temáticas ou téc-
nicas também pode ser objeto do regimento interno.

As câmaras são auxiliares do conselho gestor em 
matérias específicas e também podem ampliar 
a participação das instituições governamentais e 
sociais, visto que geralmente uma câmara temática 
pode convidar para realizar trabalhos ou ações, 
membros não integrantes do próprio conselho.

Cabe também ao conselho gestor a atualização dos 
dados referentes ao Plano, a manutenção do diálogo 
com a sociedade, além da correção de diretrizes e 
estratégias originais que não tenham apresentado 
resultados satisfatórios ao longo do período.
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Em relação à gestão, mais particularmente, a des-
mobilização originária de processo de mudanças 
governamentais, ou mudanças de orientação dos 
órgãos setoriais envolvidos, cria problemas para 
o desenvolvimento futuro do plano. Isso porque 
a modificação das prioridades dos atores aliada 
a paralisia que antecede o desenvolvimento das 
novas orientações cria ambiente desfavorável à 
continuidade das ações. 

A fase de implementação (gestão) é mais lenta devi-
do a processos internos a cada órgão na execução 
dessas ações, e pode ser atropelada por mudan-
ças de orientação citadas. Assim, o descompasso 
entre as fases de elaboração e gestão explica a 
percepção da morosidade da ação governamen-
tal. Essa descontinuidade nos processos também 
gera principalmente governos municipais e atores 
sociais, a descrença em ações de longo prazo e 
planejamento integrado.

6. REFERêNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Tânia Bacelar de; Por uma Política Na-
cional de Desenvolvimento Regional. http://www.
fundaj.gov.br/observanordeste/obte011.html. último 
acesso em 03 de agosto de 2011.

CORE, Fabiano Garcia. “Reforma Gerencial dos 
Processos de Planejamneto e Orçamento.” Pla-
nejamento e Orçamento Governamental, James 
Giacomoni e José Luiz Pagnussa (orgs.) Brasília, 
ENAP, 2006, vol. 2 pp 219-261.

MINISTÉRIO DA INTEGRAçãO NACIONAL. Me-
todologia de Trabalho para Planos de Desenvolvi-
mento Territorial Sustentável. Coordenação Geral 
de Planejamento e Gestão Territorial, Secretaria 
de Políticas de desenvolvimento Regional-SDR. 
2003 a 2010.

MINUTA DA EXPOSIçãO DE MOTIVOS (Documento 
elaborado pela Diretoria de Gestão da Informação-
-DIGEI), Codeplan, 2011.

MIRAGAYA, J. O processo de desenvolvimento de 
Brasília e a formação de sua área metropolitana. 
Revista de Conjuntura, ano XII, nº 45, abril/junho 
2011, pp  40-43. 

PAVIANI, A. A Metrópole terciária: evolução urbana 
socioespacial in Brasília 50 anos: da capital a me-
trópole, Brasília: Editora UNB, 2010.

SOUZA, Nali de Jesus de; Desenvolvimento Regional 
– São Paulo: Atlas, 2009.



49

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

Como Transformar 
Microcrédito em 
“Porta de Saída” 
para os Programas 
de Transferências de 
Renda – Limites e 
Ajustes Necessários
Carlos Corrêa Leite 
 Administrador e Economista. Técnico da Fundação Prefeito 
Faria Lima- Cepam

Eliseu Lira Corrêa
 Especialista em Políticas Públicas. Técnico da Fundação 
Prefeito Faria Lima - Cepam

Resumo
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produtivo. Atuação em rede com instituições de microcrédito. 
Assistência ao microempreendedor. Formação de agentes 
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APRESENTAçãO

A Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam é uma 
instituição pública do governo do Estado de São Paulo 
criada pela Lei 902, de 18 de dezembro de 1975, e 
vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvi-
mento Regional. Sua missão é capacitar os municípios 
e aperfeiçoar as Administrações Municipais, criando e 
transferindo técnicas e práticas administrativas inova-

doras, bem como subsidiando a implementação das 
políticas públicas descentralizadas.

Nesses 43 anos de existência, o Cepam tem desen-
volvido projetos voltados à integração e execução de 
políticas públicas voltadas aos municípios, auxilian-
do os gestores face aos novos desafios decorrentes 
das diretrizes de descentralização e participação, 
que têm norteado as ações dos demais entes fe-
derados. Considerando a necessidade de fortalecer 
a integração entre o programa de microcrédito do 
governo do Estado, representado pelo Banco do 
Povo Paulista, e as políticas municipais de geração 
e manutenção de renda, bem como de melhorar o 
sistema de concessão de crédito, o Cepam atuou 
em parceria com a Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (Sert) na prestação de assessoria 
técnica, consultoria, e capacitação de sua equipe 
técnica, elaborando estudos e pesquisas sobre 
o Banco do Povo Paulista. Este texto tem como 
fundamento os estudos e pesquisas realizados no 
âmbito dessa assessoria técnica.

INTRODUçãO

As condições econômicas e sociais do País muda-
ram radicalmente a partir dos anos 1990, quando 
surgiu a maioria das instituições que trabalham com 
microfinanças e microcrédito. Desde então, o País 
passa por intenso processo de desenvolvimento 
econômico e social; surgiram novas formas orga-
nizacionais, públicas e privadas, ao mesmo tempo 
em que novas políticas sociais foram desenvolvidas 
para garantir acesso a direitos sociais básicos – 
cujos resultados são bastante positivos. 

Nesse período, a oferta de serviços de microfinanças 
ganhou relevância na agenda das organizações 
financeiras públicas e privadas, ao mesmo tempo 
em que se consolidava como política de desenvol-
vimento local, de inclusão social e de combate à 
pobreza.  Os conceitos de microfinanças e de micro-
crédito inserem-se num contexto social de serviços 
financeiros destinados a um público caracterizado 
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pela baixa renda, pelo tamanho da atividade que 
desenvolve (pequeno) e pela relação distanciada 
com o sistema financeiro. 

No entanto, mesmo o conceito de microcrédito ga-
nha interpretação variada entre os diversos autores, 
e alguns o caracterizam como “crédito oferecido 
às pessoas de baixa renda para investimentos em 
atividades produtivas” (NICHTER, GOLDMARK e 
FIORI, 2002, e HOLLIS e SWEETMAN, 1998). No 
entanto, para Monzoni (2006), microcrédito é um 
conjunto de serviços de crédito sem a discrimina-
ção da sua finalidade. Um exemplo da aplicação 
desse conceito foi o que orientou a criação do 
Banco Popular do Brasil. Esse mesmo autor en-
fatiza que, mais recentemente, se convencionou 
dividir o termo microcrédito em três categorias:                                                                                     
a) microcrédito: aqueles serviços financeiros em que 
os tomadores têm liberdade para utilizar os recursos 
da forma como queiram, inclusive para investimen-
to em atividades produtivas de pequeno porte;                       
b) microcrédito produtivo: destinado exclusivamente 
ao financiamento de atividades produtivas, cujos 
limites são estabelecidos pelas próprias instituições 
financiadoras; e c) microcrédito produtivo orientado: 
caracterizado pela figura do agente de crédito como 
mediador entre a instituição de microfinanças e o 
tomador do crédito (MONZONI, 2006). 

Esta última modalidade foi utilizada pelo governo 
federal ao criar o Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO) e pelo governo do 
Estado de São Paulo, na elaboração de seu progra-
ma de microcrédito. Na evolução do microcrédito, o 
governo federal definiu o marco regulatório e delimi-
tou o formato e a forma da atuação de instituições 
nesse segmento..

O ALCANCE DO MICROCRÉDITO 
NO BRASIL

Tratar do alcance do microcrédito no Brasil não é 
possível sem considerar a demanda existente. En-

tretanto, dimensionar a demanda em um País com 
tantas diferenças econômicas, sociais e culturais 
não é algo fácil. Isso talvez explique a inexistên-
cia de estudos mais aprofundados sobre o tema, 
recorrendo-se invariavelmente ao cruzamento de 
dados produzidos para outros fins. No caso do 
microcrédito, as ponderações sobre a potencial 
demanda têm origem na pesquisa sobre Economia 
Informal Urbana (Ecinf), produzida pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

A pesquisa Ecinf mais recente data de 2003 e é nela 
que o Programa de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) se baseia para estimar 
a demanda por microcrédito no Brasil. Para isso, 
o PDI adota a metodologia elaborada por Robert 
Peck Christen para o Consultative Group to Assist 
the Poorest, na qual define o total de demanda 
considerando o número total de microempreende-
dores, sendo que destes, apenas 50% demanda 
por crédito. Usando esses critérios, o PDI concluiu 
que existe um universo de 8,2 milhões de potenciais 
tomadores de microcrédito no Brasil,1 distribuídos 
regionalmente da seguinte forma:

Quadro 1. Mercado potencial de microcrédito no Brasil

Região
Nº de Empreen-

dimentos
(em milhões)

Demanda 
Potencial

p/ Microcrédito 
(em milhões)

Nordeste 5,3 2,65

Sudeste 6,4 3,2

Sul 2,7 1,35

Centro-Oeste 1,0 0,5

Norte 1,0 0,5

Total 16,4 8,2

1   Alves, Sérgio Darcy da Silva e Soares, Marques Marden – Micro-
finanças: Democratização do Crédito no Brasil e a Atuação do 
Banco Central, 3ª edição, 2006.
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Embora disponha de um número razoável de institui-
ções que operam o microcrédito, o Brasil ainda tem 
dificuldades de gerar aquilo que Nichter, Goldmark 
e Fiori (2002) chamam de “efeito demonstração”, 
isto é, reunir um conjunto de elementos de conven-
cimento sobre a oportunidade de massificação do 
sistema e os eventuais benefícios da sua utilização, 
seja para os agentes públicos, privados ou para os 
potenciais tomadores de crédito. 

A rigor, além daqueles programas desenvolvidos 
e executados pelos governos federal, estaduais e 
municipais, poucos têm capacidade de atuar em 
maior escala. Esse é o caso do Centro de Apoio 
aos Pequenos Empreendimentos de Pernambuco 
(Ceape-PE), uma das unidades mais eficientes da 
Rede Ceape, que consegue alcançar apenas 66 
cidades do Estado por meio de seus 13 pontos de 
atendimento. Dessa forma, desde a sua criação em 
1992 o Ceape-PE realizou 163.875 operações de 
crédito, o que resulta em 9.639 empréstimos por 
ano. Quadro um pouco melhor é apresentado pelo 
Ceape-MA, que acumulou, ao longo de 20 anos, 
641.544 operações, concedendo 32 mil emprésti-
mos por ano. 

Fora da Rede Ceape, o quadro não é mais anima-
dor. Já em ação há mais de 13 anos, a Instituição 
Comunitária de Crédito Portosol, de Porto Alegre, 
realizou 112.284 empréstimos, alcançando pouco 
mais de 8.600 contratos por ano, ou 720 contratos 
por mês. O Banco da Mulher, a instituição mais an-
tiga a operar com microcrédito no Brasil, concedeu 
apenas 45 mil créditos ao longo da sua existência 
aos empreendedores do Rio de Janeiro. Grosso 
modo, esse número representa uma média de 1.666 
operações por ano, ou algo próximo a 139 ao mês. 

Como se pode ver, até a primeira metade da déca-
da de 1990, a disseminação do microcrédito como 
instrumento de desenvolvimento local e de inclu-
são social, via geração de trabalho e renda, ficou 
restrita aos limites operacionais e financeiros das 
instituições que operavam com recursos próprios ou 

oriundos de instituições de apoio, em geral sedia-
das em outros países. Dentre essas organizações 
internacionais, algumas tiveram papel importante 
no avanço das instituições brasileiras. É o caso da 
Acción Internacional, a mais antiga a atuar no Brasil, 
da GTZ alemã, da Women´s World Banking e da 
Visão Mundial. 

Até aquele momento o sistema de microcrédito 
brasileiro não havia recebido nenhum tipo de apoio 
do Poder Público, com exceções da Instituição 
Comunitário de Crédito – Portosol de Porto Alegre 
– que obteve suporte do Poder Público municipal e 
da Fundação Interamericana – e o Projeto UNO em 
Pernambuco, que recebeu apoio para uma ação 
específica (o Projeto PoloNordeste) por intermédio 
de uma parceria entre o governo brasileiro e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird).

Esse quadro somente começou a mudar em 1997, 
quando o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) criou o 
CrediAmigo, programa de microcrédito que alcança 
os nove Estados do Nordeste mais o norte de Minas 
e do Espírito Santo, áreas de atuação da instituição. 
Utilizando metodologias inovadoras e a vasta rede 
física do BNB, o CrediAmigo alcançou rapidamente 
enorme aceitação, levando a região Nordeste a 
atingir os melhores índices na taxa de penetração 
do microcrédito no País (4,6%) bem acima da média 
nacional, que é 2,0%. De fato, o programa do BNB 
oferta sozinho mais microcrédito do que todas as 
outras instituições brasileiras juntas. Desde a sua 
criação em 1997 até 2010, o CrediAmigo realizou 
7,9 milhões de operações de crédito e desembolsou 
R$ 8.165,8 milhões. Ao final de 2010 apresentava 
737.826 clientes ativos.

Se a oferta de microcrédito na região Nordeste 
foi equalizada com a criação do CrediAmigo, no 
Sudeste a situação é bem diferente. Apesar de 
possuir o maior número de instituições que atuam 
no setor (50), a região não ultrapassa 0,6% de taxa 
de penetração, bem inferior, portanto, que a média 
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nacional e distante das regiões Centro-Oeste (2,0%) 
e Sul (1,1%), sendo maior apenas que a região Norte 
(0,1%). Veja no Quadro 2 a taxa de penetração do 
microcrédito no Brasil, por região, em %.

No geral, esses índices são alcançados em função 
da atuação de programas governamentais – os 
chamados bancos do povo – e organizações priva-
das que atuam com recursos próprios ou captados 
pelas linhas de crédito oficiais, principalmente com o 
BNDES que concede crédito para essas instituições 
operarem microcrédito com recursos do PNMPO.2 

CLIENTELA POTENCIAL NO BRASIL E 
NO ESTADO DE SãO PAULO

Em 2005, o Unibanco avaliou o potencial de mer-
cado em 14 milhões de clientes, dos quais apenas 
2% estavam sendo atendidos por instituições de 
microcrédito produtivo3. Em 2007, a demanda poten-
cial avaliada pelo Banco Itaú era de 3,5 milhões de 
pequenos empreendimentos e 12% dessa demanda 
potencial estava sendo atendida4. O Banco Central, 
por sua vez, avaliou que apenas 9% da demanda 
estava sendo atendida5. A diferença nas avaliações 
do tamanho do mercado varia conforme o público 
elegível ao microcrédito pelas instituições financei-
ras. No entanto, qualquer que seja a estimativa – 2%, 

2   Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, até o final do pri-
meiro semestre de 2009, o PNMPO já havia movimentado R$ 4,8 
bilhões em 4,1 milhões de operações de crédito.

3   Fonte: Disponível em: <www.unibanco.com.br>

4   Fonte: Reportagem: Microcrédito só atende a 12% da demanda, 
diz Itaú. Jornal Valor Econômico, 15 jul. 2007. 

5   Fonte: Palestra: Microcrédito, Cooperativismo e Inclusão Social.  
Banco Central e Universidade de Brasília: 21 set. 2007.

9% ou 12% – a demanda efetivamente atendida é 
muito baixa.

O Cepam, com o apoio da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) realizou estudo para 

calcular o número total de clientes poten-
ciais de microcrédito produtivo no Estado 
de São Paulo. O estudo revela que essa 
clientela é constituída por trabalhadores 
por conta própria e empregadores com até 
cinco empregados, alcançando a cifra de 
mais de 2 milhões de clientes potenciais, 

no Estado de São Paulo.Considerando o tamanho 
da demanda por microcrédito no Estado, os Muni-
cípios de São Paulo, Guarulhos, Santo André, São 
Bernardo do Campo, Campinas, São José do Rio 
Preto e Ribeirão Preto concentram a maior parte da 
demanda. A pesquisa indica que uma quantidade 
relativamente baixa de microempreendedores po-
tenciais aparece no leste do Estado, na divisa com o 
Rio de Janeiro, e no oeste, particularmente no extre-
mo noroeste do Estado. Por outro lado, municípios 
do litoral apresentam economias mais dependentes 
do microcrédito, talvez em função da atividade de 
turismo ser realizada por microempreendimentos.

O ATENDIMENTO À DEMANDA POR 
MICROCRÉDITO NO ESTADO DE 
SãO PAULO

No Estado de São Paulo existem poucas instituições 
de microcrédito produtivo em operação. Dentre 
elas, há apenas uma de caráter estadual, o Banco 
do Povo Paulista; e uma de caráter regional, o Ban-
co do Povo de Crédito Solidário, antigo Banco do 
Povo de Santo André. As outras cinco instituições 
têm operações localizadas, ou em comunidades 
específicas, são os casos dos bancos Santander e 
Unibanco/Itaú MicroInvest; ou atuam em municípios 
específicos, como a São Paulo Confia, no Município 
de São Paulo, Banco do Empreendedor Joseense  
(BEJ), em São José dos Campos e Banco Popular 
da Mulher, em Campinas.

Quadro 2. Taxa de penetração no Brasil

Nordeste Centro-
Oeste Sul Sudeste Norte Brasil

4,6 2,0 1,1 0.6 0,1 2,0
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Pelo fato de concentrar parcela significativa do mer-
cado potencial de microcrédito produtivo do Brasil e 
dispor de um programa de abrangência estadual, o 
Estado de São Paulo consegue atingir uma taxa de 
penetração bem acima da média nacional e também 
acima da média da região Nordeste, a maior entre 
as regiões brasileiras. 

Enquanto no Estado se consegue atingir 9,6% (Ce-
pam/Fipe, 2007) do mercado potencial para o mi-
crocrédito, a média nacional alcança 2% e a média 
na região Nordeste chega a 4,6% (NICHTER, GOL-
DMARK e FIORI, 2002). O Banco do Povo Paulista 
detém 57,9% do mercado atendido e a São Paulo 
Confia responde por 33,5%, enquanto que as de-
mais organizações alcançam 8,6% desse mercado.

Além dessas, outras instituições que atuam no Esta-
do constituíram-se a partir de legislação específica. 
É o caso das Sociedades de Crédito ao Microempre-
endedor e à Empresa de Pequeno Porte (SCM), da 
Cooperativa de Pequenos Empresários, microem-
presários ou microempreendedores (natureza indus-
trial, comercial e de prestação de serviços), incluídos 
os da área rural e das Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscips), regidas pelas 
Leis 10.194/2001 e 9.790/1999, respectivamente. 
Entretanto, algumas não se adequaram às normas 
citadas e continuam operando como Organizações 
Não Governamentais (ONGs) e, por isso, não são 
fiscalizadas pelo Banco Central.

O governo do Estado de São Paulo opera o micro-
crédito produtivo por intermédio do Banco do Povo 
Paulista, criado, em 1997, pelo então governador 
Mário Covas. O banco funciona desde 1998, e está 
vinculado à Secretaria do Emprego e Relações 
do Trabalho (Sert). A estrutura do Banco do Povo 
Paulista possui um Grupo Executivo de Crédito res-
ponsável pelo seu gerenciamento, bem como das 
unidades de crédito municipais e regionais. Traba-
lha em parceria (convênio) com as prefeituras dos 
municípios. A prefeitura arca com as despesas de 
infraestrutura e pagamento dos agentes de crédito. 

É formado um fundo municipal, ao qual o Estado 
e o município fornecem os recursos financeiros: 90 
% dos recursos aplicados nos empréstimos nos 
municípios são do Estado e 10 % do município. 
Desde sua criação, o BPP já realizou mais de 252 
mil operações, emprestou mais de R$810 milhões 
de reais Atualmente o programa conta com 477 
unidades, totalizando 460 municípios atendidos em 
todo o Estado, com 49.749 contratos em carteira 
ativa e com 619 agentes de crédito.

DESAFIOS PARA A MASSIFICAçãO DO 
MICROCRÉDITO NO BRASIL

Entre as dificuldades enfrentadas pelo microcrédito, 
talvez a mais emblemática seja aquela relacionada 
à baixa penetração no mercado potencial brasileiro. 
Essa constatação é traduzida pelo número de ope-
rações apresentadas pelos sistemas. Com efeito, 
estima-se em quase 10 milhões o total de clientes 
potenciais no mercado brasileiro, mas as institui-
ções que atuam com microcrédito não conseguem 
alcançar mais do que 2% deles. O maior programa 
de microcrédito do País apresentava uma carteira 
ativa de 742,6 mil microempreendedores, em de-
zembro de 2010. 

Entretanto, não basta apenas acompanhar o aumen-
to da oferta de crédito ocorrido nos últimos anos na 
economia brasileira, cuja lógica tem forte influência 
bancária, para que o microcrédito alcance os seg-
mentos e as pessoas que realmente necessitam de 
recursos, em condições adequadas, para viabilizar 
suas atividades produtivas. Talvez, entre as pessoas 
com baixa renda, o crédito para consumo tenha 
mais espaço para crescer entre os segmentos com 
renda maior, uma vez que os mais pobres têm que 
conviver com toda sorte de dificuldades.

Os limites de alcance do microcrédito no Brasil 
resultam da preocupação que as instituições têm 
em relação à qualidade da carteira, sob o ponto de 
vista da sustentabilidade, nos casos de instituições 



54

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

públicas e Oscips, e de lucratividade, nos casos 
daquelas vinculadas ao sistema financeiro. Estas, 
embora tenham clareza de que a operacionalização 
da oferta de microcrédito obedece a princípios di-
versos daqueles seguidos pelo sistema financeiro 
tradicional, atuam com os mesmos critérios e con-
troles deste.

As instituições concentram suas análises no perfil 
do indivíduo que solicita o crédito a partir do seu 
histórico de crédito, da sua renda familiar e do grau 
de comprometimento da renda em face do crédito 
solicitado, ignorando o potencial de geração de 
valores a serem produzidos pelo incremento do 
crédito adquirido na atividade produtiva que ele de-
senvolve. Isto é, se o crédito solicitado destina-se à 
geração de valor a partir do incremento na produção 
de algum bem ou serviço, a análise da capacidade 
de pagamento do tomador deveria levar isso em 
consideração. 

Se o crédito solicitado destinar-se a aumentar a 
produção em mil camisetas ao mês na pequena 
confecção de um microempreendedor, o correto 
é que a sua análise de crédito seja feita a partir do 
incremento da renda auferida pela comercialização 
das camisetas.

A constatação da utilização da lógica bancária nos 
procedimentos de análise e concessão de micro-
crédito pode ser feita a partir do seguinte: todas 
recorrem ao Serviço Central de Proteção ao Crédito 
(SCPC) e ao bureau de crédito Serasa Experian 
(Serasa) e, constatada a inscrição dos solicitantes 
em um dos registros, o crédito solicitado é pronta-
mente negado.6

Além disso, as instituições que operacionalizam o 
microcrédito não estão preparadas para orientar os 
microempreendedores após a concessão do crédi-
to, ainda que afirmem reconhecer as precariedades 

6   Apenas a instituição de microcrédito São Paulo Confia, na forma-
ção dos grupos de aval solidário, aceita que metade dos integran-
tes possua algum tipo de restrição cadastral.

gerenciais e administrativas dos microempreende-
dores financiados.7

As razões para isso concentram-se em algumas 
variáveis: uma delas é o custo de oferecer esse tipo 
de serviço ao tomador, uma vez que a operaciona-
lização da concessão propriamente dita já carrega 
em si um custo muito elevado. Outra sustenta-se no 
despreparo dos agentes de crédito para realizarem a 
tarefa de assessorar os microempreendedores, cuja 
relação que se estabeleceria entre ambos poderia 
criar “embaraços” caso o empreendimento tivesse 
problemas de sustentabilidade. 

Manejar de forma adequada a operacionalização 
da oferta de microcrédito não é tarefa simples. O 
microcrédito não é apenas o ato de emprestar di-
nheiro para um determinado fim. A concessão do 
microcrédito deve resultar em ganhos potenciais 
maiores do que aqueles auferidos pelos emprés-
timos convencionais (manutenção ou geração de 
postos de trabalho, melhoria na economia local, 
aumento da renda familiar). No entanto, o êxito 
dos empreendimentos financiados não depende 
apenas do crédito. Existem outras condições que 
contribuem para a viabilidade ou não da atividade 
desenvolvida.

O MICROCRÉDITO COMO 
INSTRUMENTO DE INCLUSãO 
PRODUTIVA PARA OS BENEFICIÁRIOS 
DOS PROGRAMAS DE 
TRANSFERêNCIA DE RENDA

O Programa Bolsa Família é a maior ação de trans-
ferência de renda promovida pelo Poder Público no 
Brasil. São 12,4 milhões de famílias atendidas, o 
que abarca mais de 52 milhões de pessoas. Desse 
total, 26 milhões são crianças e jovens menores de 
17 anos. As demais são passíveis de ações que as 

7   Para mais detalhes ver: Os Desafios do Microcrédito Produtivo na 
Visão das Instituições e seus Operadores, edição Cepam 2010.
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levem à desvinculação e a uma agenda econômica 
autônoma em relação ao programa. É natural que 
uma mesma opção não se aplique a todos. Do 
mesmo modo, não é razoável desprezar qualquer 
alternativa que se mostre possível, mesmo que 
alcance apenas parte dos beneficiários.

O empreendedorismo e o autoemprego são oportu-
nidades oferecidas aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família, e - agora do recém lançado pelo 
governo federal, em parceria com os governos 
estaduais e municipais, Plano Brasil sem Miséria 
-, visando a sua inclusão no mercado de trabalho 
como trabalhador por conta própria e não como 
empregado. As características dos beneficiários 
desses programas lhes impõem algumas limitações 
de acesso ao mercado de trabalho na condição 
de empregado cujas dificuldades para superá-las 
vão além de apenas oferecer emprego, mas de 
promover a sua capacitação para assumir os novos 
conteúdos ocupacionais que lhe são oferecidos e 
segurança para buscar ocupação que lhe ofereça 
renda suficiente para sustentar a si e sua família.

Segundo a última pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor8 (GEM) realizada em 2010, que trata do am-
biente empreendedor no Brasil, a taxa de atividade 
empreendedora entre os brasileiros alcança 17,5. 
Se for levada em conta apenas a população adulta 
(cerca de 120 milhões), 21 milhões de brasileiros e 
brasileiras desenvolvem alguma atividade por conta 
própria. Se isso for ampliado para o universo dos 
brasileiros beneficiários do Bolsa Família, estima-se 
em 4,5 milhões de potenciais empreendedores no 
âmbito do programa. 

Se optar-se por adotar algum critério para recorte 
desse universo e esse critério for baseado nas cons-
tatações da pesquisa GEM, o ideal seria a utilização 
do que divide os empreendedores entre aqueles que 
empreendem “por necessidade” e os que o fazem 

8   A pesquisa é realizada anualmente em 50 países e tem como ob-
jetivo aferir as condições para o empreendedorismo em cada um 
deles e o nível empreendedor dos seus habitantes.

“por oportunidade”. Os “que empreendem por opor-
tunidade” trazem mais benefícios ao conjunto da 
sociedade, uma vez que as condições enfrentadas 
na consolidação dos seus empreendimentos são 
melhores, sob todos os aspectos. A pesquisa GEM 
2010 constatou que para cada 1 “empreendedor 
por necessidade”, existem 2,1 “empreendedores 
por oportunidade”. 

Considerando o critério GEM, grande parte dos 4,5 
milhões de potenciais empreendedores entre os 
beneficiários do Bolsa Família empreenderiam “por 
necessidade”, uma vez que as condições objetivas 
em que se encontram lhes impõem limitações para 
que empreendam “por oportunidade” (baixa esco-
laridade, dificuldade de acesso à informações, falta 
de crédito, ausência de política de apoio, etc.). 

No entanto, essas condições não os fazem menos 
empreendedores do que os demais trabalhadores 
brasileiros, apenas aumentam as dificuldades que 
terão para a consolidação dos seus empreendimen-
tos – o que exigirá estratégias de apoio mais amplas 
e de custos mais elevados.

ALTERNATIVA PARA IMPLEMENTAR 
A ATUAçãO EM MICROCRÉDITO 
PRODUTIVO

O microcrédito não pode ser a única estratégia 
para a inclusão produtiva de beneficiários dos pro-
gramas de transferência de renda. Programas de 
microcrédito devem também reunir um conjunto de 
elementos de apoio (assessoria técnico-gerencial, 
tecnológica, organizacional, etc.) adequados ao 
perfil dos beneficiários – cuidando-se para não cair 
no tecnicismo e em metodologias elaboradas para 
públicos com mais poder aquisitivo, escolaridade e 
acesso ao conhecimento e à informação. 

Além disso, a oferta de microcrédito produtivo deve 
estar disponibilizada no tempo, no espaço e em con-
dições adequadas às necessidades de seus toma-
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dores. Isso significa deslocar para as regiões mais 
pobres estruturas operacionais que deem conta de 
atender as demandas que surgirem – com exceção 
da área atendida pelo BNB, esse é um desafio ainda 
a ser superado pelas demais regiões. As estruturas 
de apoio pós-crédito devem fazer o mesmo. 

Isso significar a formatação de um modelo institu-
cional que privilegie a articulação e a atuação em 
rede, por meio da constituição de parcerias com 
instituições – públicas e privadas – que atuem com 
microcrédito e no apoio técnico-gerencial a micro-
empreendimentos de base local. Isto é, deve-se 
promover a articulação de ampla rede de instituições 
– e mesmo de pessoas – que tenham atuação local, 
municipal, regional, estadual e nacional, cabendo 
a estas últimas papel mais gerencial das ações. 
Dessa forma, a ação local será monitorada pelas 
instituições municipais; as ações municipais pelas 
instituições de alcance regional; as ações regionais 
pelas de alcance estadual e estas pelas instituições 
de âmbito nacional. 

É no sentido de orientar as estratégias das institui-
ções que intermedeiam a transferência de renda, 
a fim de colocar o microcrédito como alternativa 
real de inclusão produtiva dos beneficiários, que se 
inserem as considerações a seguir apresentadas:

AMPLIAçãO DA CAPILARIDADE DE 
MICROCRÉDITO PRODUTIVO

No modelo proposto, os municípios assumem o 
papel de estruturar e pôr em prática um sistema 
de microcrédito municipal, aumentando a sua ca-
pilaridade. Para tanto, poderão definir critérios que 
considerem mais apropriados às suas realidades, 
desde que respeitem as macro-orientações em 
relação aos setores produtivos a serem priorizados 
e aos limites das taxas de juros a serem praticadas 
e encaminhadas pela coordenação da política. Isso 
significa a eliminação da padronização operacional 
e a possibilidade de ajustes e de adoção de pro-

cedimentos específicos, além de transferir para a 
esfera municipal o acompanhamento e o controle 
necessário. Nesse formato, seria constituído um 
fundo municipal de microcrédito, com recursos dos 
três entes federados, para a realização dos emprés-
timos. A gestão seria municipal, mas compartilhada 
com a União e com o governo do Estado.

Com isso, o município teria autonomia para realizar 
as parcerias que julgasse adequadas ao êxito das 
ações, seguindo as orientações emanadas da co-
ordenação do programa. Nos municípios onde não 
existissem agentes operadores de microcrédito, ou 
instituição de apoio técnico-gerencial, poderiam ser 
buscadas parcerias com organizações regionais, 
que atuariam sob as orientações das políticas lo-
cais de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, seria 
facultada aos municípios a possibilidade de criarem 
instituições de microcrédito (o seu banco do povo). 

Operado dentro da lógica do desenvolvimento local/
municipal, as Administrações poderiam criar instru-
mentos de apoio à comercialização dos produtos 
e serviços produzidos pelos empreendimentos 
fomentados, do mesmo modo como já ocorre com 
a produção dos agricultores familiares destinada à 
merenda escolar.9

ATUAçãO EM REDE COM 
INSTITUIçõES DE MICROCRÉDITO 

A adoção do modelo proposto neste documento 
resultará no fortalecimento das instituições de mi-
crocrédito de base local e na ampliação do sistema 
como um todo, uma vez que as instituições poderão 
operar com o mercado potencial, tratando públicos 
diferentes de forma peculiar – o que resultaria na 
equalização dos seus custos operacionais. Ao afi-
nal, teríamos complexas relações com as diversas 
instituições de microcrédito, com seus diversos 

9   De acordo com a Lei nº 11.947/2009, no mínimo 30% dos recur-
sos destinados à merenda escolar devem ser gastos com aquisi-
ção de produtos da agricultura familiar.
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objetivos, formatos jurídicos, metodologias, público-
-alvo, mas que no conjunto, se complementariam.

Esse conjunto de instituições passaria a disseminar 
a oferta de microcrédito, cobrindo todas as regiões 
de maior concentração de beneficiários. 

ASSISTêNCIA AO 
MICROEMPREENDEDOR

A necessidade de dar suporte técnico-gerencial aos 
microempreendedores, que recorrem ao microcrédi-
to produtivo para alavancar suas atividades, parece 
ser um consenso entre os agentes que operam no 
sistema. A razão para essa necessidade está ba-
seada no perfil dos tomadores, que se caracteriza 
pelas dificuldades em manejar alguns elementos 
gerenciais, tais como fluxos de caixa, mercado, 
marketing, custos de produção, etc. No entanto, 
não existem ainda práticas consolidadas de ações 
de assistência técnica nas instituições e poucas 
desenvolvem alguma ação que possa ser caracte-
rizada como assistência pós-crédito. 

Dessa forma, o monitoramento dos clientes após 
a concessão do empréstimo é fundamental para re-
duzir a inadimplência e acompanhar a sua evolução 
produtiva. Esse monitoramento deve ser estendido 
também à gestão do negócio. Como forma de apoio 
aos microempreendedores locais, a unidade geren-
ciadora do programa municipal de microcrédito deve 
se articular com instituições que realizam esse tipo 
de atividade para se integrarem na implementação 
de políticas de apoio ao micro e pequeno empreen-
dedor e ao microempreendedor individual (MEI), tal 
como preconizado no estatuto da Micro e Pequena 
Empresa (LC 123/2006 e LC 128/2008)

FORMAçãO DE AGENTES DE 
DESENVOLVIMENTO E DE CRÉDITO

As instituições que operam o microcrédito cami-
nham para um consenso em relação ao perfil dos 
agentes de crédito. Parece ganhar corpo a ideia 

de que o microcrédito somente terá a dimensão 
de desenvolvimento e impactará positivamente 
os indicadores econômicos e sociais nas co-
munidades, municípios e territórios se estiver 
inserido num conjunto de políticas mais amplas 
e complementares. 

Nessa lógica, a formação de agentes terá que dotá-
-los de informações e capacidades que os ajudem 
a compreender a dinâmica dos modos e razões 
pelas quais ocorre a formulação dessas políticas, 
e articular os agentes responsáveis por sua imple-
mentação local, de modo a revertê-las em benefício 
das atividades financiadas. Dessa forma, poderão 
entender quais as dificuldades de um empreendi-
mento localizado numa comunidade com problemas 
de infraestrutura (ruas esburacadas, falta de água 
encanada, energia elétrica, etc.).

Para a aplicação do modelo proposto, a atuação 
do agente de crédito ganharia nova dimensão. A 
sua função primordial não seria mais conceder 
crédito, mas promover o desenvolvimento – dando 
ao crédito o papel que é inerente aos processos de 
desenvolvimento. 

Assim, a agenda dos agentes não seria mais tomada 
pela busca de novos clientes, pois estes existiriam 
em abundância, e sim seria destinada a contribuir 
para a expansão do empreendedorismo, do micro-
crédito produtivo e do desenvolvimento local, com 
metodologias, conteúdos e recursos pedagógicos 
adequados.

ATUAçãO DOS GOVERNOS

Nesse novo formato, a União e o Estado seriam os 
responsáveis por estimular o desenvolvimento do 
microcrédito nos municípios, apoiando e financian-
do iniciativas das Administrações Municipais e de 
organizações privadas, inclusive do terceiro setor. 
Dessa forma, o governo não mais promoveria a 
operacionalização, mas sim elaboraria critérios de 
concessão, procedimentos de cobranças, formas de 
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assistência ao microempreendedor, metodologias 
de capacitação de agentes de desenvolvimento e 
crédito, limites de crédito e produtos financeiros a 
serem oferecidos pelos municípios e instituições. 

CONCLUSãO

A estabilidade da economia brasileira e o aumen-
to do emprego e da renda da população fizeram 
crescer a demanda por crédito e propiciaram o 
desenvolvimento de um mercado de crédito mais 
amplo, tanto no que diz respeito ao investimento, 
como também ao consumo. O modelo que permite 
atender a essa demanda por crédito e que o tornou 
disponível para um maior número de pessoas é 
formado por um amplo contingente de instituições, 
desde as grandes instituições financeiras, de âm-
bito nacional, até as que atuam localmente, ou em 
regime de cooperação, como as cooperativas de 
crédito. 

Nesse cenário se inserem as microfinanças, e, mais 
precisamente, o microcrédito. O microcrédito, desde 
o seu surgimento, foi oferecido de diversas formas 
e por várias instituições, tanto públicas como priva-
das. Em relação ao seu formato, podemos citar a 
metodologia de concessão individual e a de grupo 
solidário. Mais recentemente apareceram os bancos 
comunitários e as moedas sociais. 

Essa ampla oferta de microcrédito decorreu também 
da percepção de que com a maior disponibilidade 
de empregos, do aumento do salário-mínimo e dos 
benefícios previdenciários, e do aumento das trans-
ferências sociais, a massa salarial estava crescendo 
de modo consistente e as instituições poderiam 
confiar em que os tomadores cumpririam os prazos 
de pagamentos, tornando baixa a inadimplência 
nesse segmento.

Com a melhoria do emprego e da renda, ocorre a 
incorporação ao mercado de novas classes sociais 
antes excluídas do consumo, em especial de bens 
e serviços, e se estabelece um círculo virtuoso de 

crescimento da economia: com mais emprego e 
renda as pessoas podem consumir mais bens e 
serviços, o que gera a necessidade de investimentos 
na produção; o que aumenta a oferta de emprego 
e prestação de serviços, que gera mais renda, que 
gera mais consumo, o comércio e os serviços se 
ampliam, sob a perspectiva de que a demanda 
será mantida e para atendê-la realiza-se mais in-
vestimentos na produção, e assim por diante. Os 
empreendedores, em especial os micro e pequenos, 
encontram então campo para desenvolver suas vo-
cações e passam a ter mais confiança em contrair 
empréstimos e a ampliar a oferta de bens e serviços 
às comunidades.
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INTRODUçãO

A Fundação Prefeito Faria Lima – Cepam, órgão do 
governo do Estado de São Paulo, tem como missão 
fortalecer os municípios. Para tanto, realiza estudos 
e pesquisas2 e assessora municípios em todas as 
áreas das políticas públicas e gestão. Ao longo 
das últimas décadas, vem apoiando a formação 
de consórcios intermunicipais, bem como outras 
formas de cooperação intermunicipal (associações, 
agências, etc.).

1   Texto apresentado no IV Congresso Consad de Gestão Pública, 
realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Bra-
sília, de 25 a 27 de maio de 2011. 

2   As pesquisas estão disponíveis em: www.cepam.sp.gov.br

A cooperação entre as unidades federativas permite 
somar esforços para maximizar os meios empre-
gados e é uma alternativa para promover o desen-
volvimento e a qualidade de vida dos munícipes. A 
Constituição Federal e as leis que a regulamentam 
preveem, dentro do pacto federativo, a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado com os 
municípios. 

Este texto focará a análise nos consórcios forma-
dos pelos municípios, uma forma organizacional 
de cooperação destinada a solucionar problemas 
e obter resultados conjuntos de natureza superior 
às capacidades política, financeira e operacional 
individuais dos municípios. 

São criados a partir da vontade dos seus partíci-
pes – União, Estados/Distrito Federal e municípios 
– para realizar suas tarefas constitucionais e gerir 
seus próprios serviços, de maneira a alcançar o 
desenvolvimento da sua população. Há consórcios 
que prestam serviços aos municípios (clínicas de 
especialidades médicas, plantio de árvores, reflores-
tamento, aterro sanitário, fornecimento de máquinas 
agrícolas, etc.) e outros que realizam a articulação 
entre os municípios, com o Estado ou a União. 

Este texto contém um breve histórico dos consór-
cios e os resultados do levantamento realizado3, 
de junho a setembro de 2010, sobre os consórcios 
intermunicipais/públicos que envolvem dois ou 
mais municípios. Estão identificados aqueles cuja 
organização surgiu a partir da iniciativa municipal e 
já estão institucionalizados. 

Não são tratados aqui os Comitês de Bacias Hidro-
gráficas, órgãos do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos, as agências metro-
politanas de desenvolvimento, as mesorregiões de 
desenvolvimento, criadas pelo governo federal, e as 

3   O levantamento foi realizado por Maria do Carmo Meirelles Toledo 
Cruz e Marinez Valentin Monteiro. A tabulação dos dados contou 
com a contribuição de Romulo Augustus Falcão, estagiário do Ce-
pam. As autoras agradecem as colaborações jurídicas de Mariana 
Moreira e José Carlos Macruz.
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regiões metropolitanas criadas por iniciativa dos go-
vernos estaduais. Também não estão discutidas as 
informações sobre as demais formas de cooperação 
intermunicipal, como as agências intermunicipais de 
desenvolvimento, as fundações intermunicipais, as 
associações de municípios, etc. 

São destacados o mapeamento dos consórcios 
no Estado de São Paulo, as áreas de atuação dos 
mesmos, as regiões atendidas e se esses arranjos 
organizacionais se adequam à nova Lei dos Consór-
cios Públicos (Lei federal 11.107/2005) e ao decreto 
que a regulamenta (Decreto federal 6.017/2007). 

BREVE HISTÓRICO DOS CONSÓRCIOS

Os consórcios intermunicipais passam a ser organi-
zados, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, 
como parte da estratégia de descentralização de 
algumas políticas públicas4. Um exemplo se localiza 
no Estado de São Paulo, com o então governador 
André Franco Montoro (1983 a 1986), que, ao gerir 
o Estado, incentivou a criação e implementação de 
consórcios. 

Na época, optou-se por promover a cooperação 
intermunicipal por meio de associação com per-
sonalidade jurídica própria e de direito privado nos 
casos em que havia a prestação de serviços e a 
necessidade de recursos. Criou-se uma figura nova, 
com personalidade jurídica de direito privado, mas 
com partícipes públicos – os municípios.

Essa forma foi chamada de consórcio administrati-
vo e se constituiu como um ajuste celebrado entre 
duas ou mais pessoas jurídicas de direito público de 

4  Segundo Ana Thereza Junqueira, a ideia de consorciamento já 
constava da Constituição paulista desde 1891. Os consórcios in-
termunicipais existem em São Paulo desde a década de 1960 e o 
mais antigo é o Consórcio de Promoção Social da região de Bau-
ru, criado na década de 1960, e o Consórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba (Codivap), da década de 1970. 

  A Emenda Constitucional 1/69 também previa a cooperação entre 
entes da Federação, por meio de “convênios para a execução de 
suas leis, serviços ou decisões, por intermédio de funcionários 
federais, estaduais ou municipais”.

mesmo nível, ou entre entidades da administração 
indireta, com objetivos comuns. Regido pelo Código 
Civil, segue os princípios da Administração Pública.

A operacionalização do consórcio intermunicipal era 
feita, basicamente, por meio da disponibilização de 
recursos materiais, humanos e financeiros próprios 
de cada município ou de outros parceiros (governos 
estaduais e federal, organizações não governamen-
tais, instituições internacionais, entre outras). 

Os consórcios intermunicipais assumiram, em sua 
maioria, a personalidade jurídica de associação 
civil sem fins econômicos5 e, após serem constitu-
ídos pelos municípios, passavam a ter um estatuto 
próprio, inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e demais formalidades necessárias 
ao registro de qualquer associação civil sem fins 
econômicos. Para sua manutenção, havia uma cota 
de contribuição financeira, obrigatória para todos 
os municípios envolvidos, de acordo com critérios 
estabelecidos em seu estatuto6. 

É importante observar que, apesar da flexibilidade 
gerada por esse arranjo organizacional, muitos 
enfrentavam problemas por causa da fragilidade 
jurídica; natureza jurídica; relação com outros entes 
federados; falta de compromisso e responsabilida-
de de pagamento das contribuições municipais, 
gerando déficits; descompromisso com os acordos 
firmados entre os municípios; uso político; irrespon-
sabilidade fiscal; entre outros. 

Por funcionarem, em sua maioria, com recursos 
públicos, esse arranjo organizacional passou a ser 
analisado por vários órgãos do Executivo, Judiciário 
e Legislativo. Muitos Tribunais de Contas estaduais 

5   Ressalta-se que, antes da alteração do Código Civil, os consór-
cios podiam ser sociedades e associações e eram sem fins lucra-
tivos, hoje, são denominados associações sem fins econômicos. 

6  Os critérios para composição do rateio podem ser definidos como 
um valor fixo, um valor proporcional à população de cada municí-
pio, à utilização dos serviços, participação de uma porcentagem 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do faturamento 
obtido, combinação de dois ou mais fatores, entre outros. 
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passaram a fiscalizar os consórcios, principalmente 
no início da década de 1990. Vários órgãos públi-
cos não permitiam o repasse de recursos devido à 
indefinição da natureza dessas organizações. 

Esse movimento, juntamente com a necessidade 
de aprofundar o pacto federativo, culminou com a 
promulgação da Lei federal 11.107, de 6 de abril de 
2005, conhecida como Lei dos Consórcios Públicos, 
que estabelece normas gerais de contratação.

A Lei surge para regulamentar o artigo 241 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, 
que assim dispõe:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de coope-
ração entre os entes federados, autorizando a 
gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continui-
dade dos serviços transferidos.

Com a Lei, o consórcio público é instituído como: 

•	 associação pública, um novo arranjo organiza-
cional; ou

•	 pessoa jurídica de direito privado. 

A Lei estabelece que o consórcio público é cons-
tituído por contrato entre os entes participantes e 
deve ser precedido de um protocolo de intenções 
determinando: a denominação, a finalidade, o prazo 
de duração e a sede do consórcio; a identificação 
dos entes da federação consorciados; a indicação 
da área de atuação do consórcio; a previsão de que 
o consórcio público é associação pública ou pessoa 
jurídica de direito privado sem fins econômicos; as 
normas de convocação e funcionamento da assem-
bleia geral; o número, as formas de provimento e 
a remuneração dos empregados públicos; entre 
outras.  O contrato será celebrado com a ratificação, 
mediante lei, do protocolo de intenções. 

O consórcio público, diferentemente da legislação 
anterior, deve adquirir personalidade jurídica de direi-
to público, no caso de constituir associação pública, 
ou de direito privado, mediante o atendimento dos 
requisitos da legislação civil. 

O consórcio público com personalidade jurídica 
de direito público integra a administração indireta 
de todos os entes da Federação consorciados7. 
No caso de ter a personalidade jurídica de direito 
privado, observará as normas de direito público no 
que concerne à realização de licitação, celebração 
de contratos, prestação de contas e admissão de 
pessoal, que será regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

A Lei dos Consórcios Públicos é um avanço, pois, 
outrora, os arranjos institucionais eram formalizados 
sob uma legislação não específica, a exemplo, dos 
dispositivos do Código Civil, que disciplinam as 
associações civis.

A nova Lei permite a participação de entes fede-
rados distintos8, a responsabilidade solidária dos 
partícipes, o compromisso institucionalizado dos 
partícipes de assumir suas responsabilidades com 
o rateio das despesas, a possibilidade de licitação 
compartilhada, a ampliação dos valores licitatórios9, 
entre outras questões. Todavia, é importante ressal-
tar que os consórcios administrativos anteriores à 
Lei, e constituídos sob normas legais civis, podem 
permanecer como estão, ao lado dos consórcios 
públicos. A readequação é facultativa aos consór-
cios já existentes.

7   Alguns juristas entendem que passa a ser uma espécie de autar-
quia especial intermunicipal. 

8   Os consórcios públicos permitem a participação da União e dos 
Estados, em conjunto com os municípios. Entretanto, a União so-
mente participará de consórcios públicos em que também faça 
parte o Estado em cujo território estejam situados os municípios 
consorciados (Lei 11.107, art. 1o, § 2o).

9   Os valores são o dobro para modalidades de cartas-convite, 
tomadas de preço e concorrência, quando se tratarem de con-
sórcios formados por até três entes da federação e o triplo dos 
valores,quando forem formados por mais de três entes da federa-
ção.
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Em 2007, foi publicado o Decreto federal 6.017 que 
regulamenta a Lei. Estabelece normas referentes a: 
objeto; objetivos; protocolo de intenções; contrata-
ções; estatutos; regime contábil e financeiro; contra-
to de rateio; licitações compartilhadas; concessão, 
permissão ou autorização de serviços públicos ou 
de uso de bens públicos; da retirada e exclusão de 
ente consorciado; do contrato de programa; entre 
outros.

No caso do Estado de São Paulo, o Tribunal de 
Contas do Estado, desde a década de 1990, já 
fiscaliza os consórcios e atualmente está válida a 
Instrução 2/2008.

METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

O Cepam realizou o levantamento dos consórcios 
intermunicipais/públicos, de junho a setembro de 
2010, para quantificar e atualizar dados cadastrais, 
dentre eles, o nome do consórcio, do presidente, 
área de atuação/finalidade, município-sede, mu-
nicípios participantes, se houve adequação à Lei 
de Consórcios Públicos, entre outras informações. 
O levantamento também identificou novos consór-
cios, mas não qualificou as experiências e seus 
resultados. 

Os dados secundários contidos na base de dados 
da Fundação, primeiramente, foram encaminhados 
a cada consórcio, por e-mail, e atualizados por sua 
equipe. Posteriormente, a relação foi disponibiliza-
da no site do Cepam e na Célula de Inovação do 
Município – Rede CIM10, e todos os municípios do 
Estado foram contatados, por e-mail, para atualizar 
as informações. Apesar de todas as prefeituras pos-
suírem endereço eletrônico, o retorno foi de 20%. 

10   Célula de Inovação do Município – Rede CIM é uma rede social na 
Internet que funciona de forma aberta, colaborativa e participati-
va. Objetiva promover o debate sobre gestão e políticas públicas, 
potencializar as ações de capacitação e estimular a interação e a 
troca de experiência entre prefeitos, vereadores, servidores públi-
cos, especialistas, pesquisadores das questões locais e cidadãos 
em geral.

Os consórcios que não encaminharam as infor-
mações foram contatados por telefone para que 
complementassem pendências. Em alguns casos, 
em função de dúvida sobre a adequação do con-
sórcio à nova lei, foi solicitado o encaminhamento 
do estatuto para análise. Muitos gestores não o 
forneceram no tempo estabelecido para o levanta-
mento, e a equipe do Cepam considerou o campo 
“sem informação”. 

A lista atualizada foi encaminhada às secretarias 
estaduais para que identificassem outros consór-
cios que possuem convênio com as pastas. Foi 
verificado, na Secretaria de Assuntos Federativos da 
Previdência da República, órgão do governo federal 
responsável pela articulação de temas interfedera-
tivos, se possuía informações sobre os consórcios 
paulistas.

Alguns técnicos e prefeitos de consórcios que 
mantiveram contato com o Cepam no período do 
levantamento também foram entrevistados. Em 
casos de dúvidas quanto à adequação foram soli-
citados aos consórcios os protocolos de intenção, 
estatutos e outros documentos, não fornecidos por 
todos contatados.

OS CONSÓRCIOS PAULISTAS

O Cepam identificou 105 consórcios, que abrangem 
536 municípios, dos quais 523 são paulistas (81,08% 
dos municípios do Estado de São Paulo)11, nove são 
de Minas Gerais e quatro do Rio de Janeiro (Mapa 1). 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, e duas abrangem mu-
nicípios paulistas e mineiros. Destes, um consórcio 
é de desenvolvimento e dois são de meio ambiente 
com foco em recursos hídricos12. 

11   O Estado de São Paulo possui 645 municípios.

12   São eles: Consórcio Cercanias, de desenvolvimento local; Con-
sórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, de Meio Ambiente/Recursos Hídricos; e Consórcio Inter-
municipal do Rio Jaguari-Mirim, de Meio Ambiente/Recursos Hí-
dricos.
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Há três iniciativas com abrangência interestadu-
al: uma envolve municípios dos Estados de São 
Paulo, 

Não foi identificada nenhuma iniciativa com a parti-
cipação do governo estadual ou da União. 

Os dados levantados apontam as Regiões Adminis-
trativas de Registro, Sorocaba, Bauru e Araçatuba 
como aquelas com maior número de consórcios 
por município. 

Apiaí, Barra do Chapéu, Itaoca, Juquitiba, São 
Lourenço da Serra e Penápolis são os municípios 

paulistas com mais participação em consórcios: 
são membros de cinco, criados, em sua maioria, 
nas décadas de 1980 e 1990. Três dos municípios 
estão na Região Administrativa do Vale do Ribeira, 
conhecida pelo baixo índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) e pelas dificuldades 
financeiras. Dois fazem divisa com o Vale do Ribeira 
e historicamente trabalham juntos. 

A outra localidade é Penápolis, sede de uma mi-
crorregião, conhecida pela cultura de cooperação 
intermunicipal dos prefeitos da microrregião na 
época.

Mapa 1: Municípios paulistas membros de consórcios intermunicipais/públicos
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A maioria dos municípios que participam de mais 
de cinco consórcios é de pequeno porte (menos 
de 30 mil habitantes), com exceção de Penápolis13. 

Há ainda 32 dos municípios (5% dos municípios do 
Estado) que participam de quatro consórcios; 66 
(10%), de três; 187 (29%), de dois; e 23214 (36%), de 
um. Não participaram de consórcio 121 localidades 
(19%), concentradas principalmente nas Regiões 
Administrativas de Santos, Barretos, Central e Pre-
sidente Prudente.

Dos 523 municípios paulistas consorciados, 369 
(71%) possuem menos de 30.000 habitantes, 56 
(11%) têm de 30.001 a 50.000, 43 (8%) têm de 
50.001 a 100.000, e 55 (10%) têm mais de 100.001 
habitantes. A população total abrangida com os 
municípios consorciados é de 23.768.764 habitan-
tes (58% da população do Estado). Portanto, são, 
principalmente, as pequenas localidades (menos de 
30 mil habitantes) que utilizam esse tipo de arranjo 
organizacional de parcerias intermunicipais para 
implementar políticas públicas. 

13   A população de Penápolis é de 58.529 (IBGE, 2010). 

14   Não estão incluídos os municípios mineiros e cariocas. 

O levantamento mostra similaridade na distribuição 
populacional do Estado, onde 71% dos municípios 
têm até 30 mil habitantes (Tabela 1). 

As Regiões Administrativas com maior frequência 
de municípios consorciados em relação ao total 
de municípios abrangidos são Registro, São José 
dos Campos, Franca, Campinas, Sorocaba e Bauru 
(Tabela 2).

Observou-se que o número de consórcios decres-
ceu 15% desde o último levantamento realizado pelo 
Cepam, em 2005, pois, na época, foram identifica-
das 116 iniciativas. 

Tabela 2. Quantidade de municípios existentes e 
consorciados, por Região Administrativa

Região Administrativa
Quantidade 

de  
Muni  cípios

Quantidade 
de Municí- 
pios Con-
sorciados

%

Registro 14 14 100

São José dos Campos 39 39 100

Franca 23 22 96

Campinas 90 85 94

Sorocaba 79 73 92

Bauru 39 35 90

Araçatuba 43 38 88

Marília 51 45 88

São José do Rio Preto 96 71 74

Ribeirão Preto 25 18 72

São Paulo 39 28 72

Presidente Prudente 53 30 57

Central 26 13 50

Barretos 19 9 47

Santos 9 3 33

Total 645 523 81

Tabela 1. Distribuição dos municípios paulistas, 
por porte populacional e população

Faixa Popu-
lacional 

(habi tantes)

Quantidade 
de 

Municípios
% População 

(habitantes) %

0 a 10.000 279 43 1.374.057 3

10.001 a 
30.000

179 28 3.167.236 8

30.001 a 
50.000

64 10 2.545.681 6

50.001 a 
100.000

48 7 3.352.637 8

100.001 a 
500.000

66 10 13.340.269 32

mais de 
500.000

9 1 17.472.280 42

Total 645 100 41.252.160 100
Fonte: IBGE, 2010
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Os 105 consórcios existentes atuam nas seguintes 
áreas: desenvolvimento15; meio ambiente, meio am-
biente/recursos hídricos, meio ambiente/resíduos 
sólidos, infraestrutura (exploração de pedreira e pa-
trulhas mecanizadas), saúde, informática, segurança 
alimentar, turismo e saneamento ambiental (Tabela 3). 

Tabela 3. Quantidade de consórcios paulistas 
existentes, discriminados por área de atuação

Área de Atuação Quantidade de
Con sórcios

Infraestrutura 55

Saúde 15

Desenvolvimento 13

Desenvolvimento e turismo 6

Meio ambiente/recursos hídricos 5

Meio ambiente/resíduos sólidos 3

Desenvolvimento e segurança 
alimentar 3

Desenvolvimento e saúde 2

Desenvolvimento e saneamento 
ambiental 1

Informática 1

Meio ambiente 1

Total 105

Fonte: Cepam, 2010 

A maioria dos consórcios paulistas tem como finali-
dade atuar na área de infraestrutura (55 consórcios). 
Desses, 54 (51% do total de consórcios) foram indu-
zidos, a partir de 2000, pelo Programa Pró-Estrada, 
do governo estadual, que auxilia os municípios na 
conservação de estradas rurais, combatendo os 
processos erosivos e evitando o assoreamento de 
rios e mananciais16. 

Há ainda 25 consórcios de desenvolvimento, 16 
de saúde, 9 de meio ambiente, 6 de turismo, 3 de 

15   Há diversos conceitos de desenvolvimento na literatura econômi-
ca. Optou-se por adotar a área de atuação/finalidade de desenvol-
vimento daqueles consórcios que possuem, em seus estatutos, 
essa denominação e cuja equipe entende que suas atividades 
promovem o desenvolvimento. 

16   O consórcio do Pró-Estrada pode adquirir equipamentos como 
motoniveladora, pá-carregadeira, retroescavadeira e trator de 
esteiras para uso coletivo, e os municípios-membros arcam com 
investimentos e custos de manutenção. 

segurança alimentar, 1 de saneamento ambiental, 1 
de informática. Os consórcios podem abranger mais 
de uma área e, neste estudo, foram contabilizados 
em todas as áreas envolvidas. 

Ressalta-se que a atuação em saneamento ambien-
tal é nova e não aparecia no levantamento realizado 
em 2005. Sua criação deve estar associada à pro-
mulgação da Lei Nacional de Saneamento Básico 
(11.445/2007), que apresenta o consórcio como 
uma alternativa para a gestão de serviços públicos 
de saneamento. 

Os 105 consórcios paulistas têm, em média, 9,29 
municípios-membros por iniciativa, mas esta compo-
sição é diferenciada por área de atuação. Os consór-
cios de infraestrutura, saneamento, meio ambiente e 
resíduos sólidos possuem, na sua maioria, menos de 
dez municípios-membros (Tabela 4). Seria importante 
refletir por que há poucas iniciativas de resíduos só-
lidos, tema de interesse e competência municipal, e 
com perfil adequado a esse tipo de arranjo. 

Já os consórcios de informática e segurança alimen-
tar possuem mais de dez municípios-membros. As 
áreas de meio ambiente/recursos hídricos e segu-
rança alimentar têm uma distribuição diferenciada; 
possuem, em média, 31,4 e 21 membros, respecti-
vamente. Essa distribuição está muito vinculada ao 
objeto e à finalidade de atuação. 

Os consórcios de desenvolvimento, segurança 
alimentar e meio ambiente/recursos hídricos são 
aqueles, proporcionalmente, com maior número de 
municípios-membros. Os de recursos hídricos estão 
vinculados às bacias hidrográficas, que muitas ve-
zes envolvem territórios extensos. Os de segurança 
alimentar, chamados de Consórcio de Segurança 
Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad), foram 
induzidos pelo governo federal e atendem a áreas 
vulneráveis do Estado, que, normalmente, têm uma 
abrangência grande. Já muitos dos de desenvol-
vimento estão vinculados à formação de regiões 
(Vales do Ribeira e do Paraíba e Alta Mogiana) ou 
microrregiões. 
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Tabela 4. Quantidade de consórcios, de municípios-
-membros (faixa), por área de atuação

Área de Atuação
Quantidade 

de 
Consórcios

Quantidade de 
Municípios-

Membro (faixas) 
Desenvolvimento 2 2 a 5 municípios

4 6 a 9 municípios

1 10 a 13 municípios

2 14 a 17 municípios 

1 18 a 21 municípios

3 Mais de 22 
municípios

Desenvolvimento 
e saneamento 
ambiental

1 2 a 5 municípios

Desenvolvimento e 
saúde

1 2 a 5 municípios

1 14 a 17 municípios 

Desenvolvimento e 
segurança alimentar

1 14 a 17 municípios

2 Mais de 22 
municípios

Desenvolvimento e 
turismo

1 2 a 5 municípios

3 6 a 9 municípios

1 10 a 13 municípios

1 14 a 17 municípios 

Informática 1 10 a 13 municípios

Infraestrutura 17 2 a 5 municípios

37 6 a 9 municípios

1 10 a 13 municípios

Meio ambiente 1 2 a 5 municípios

Meio ambiente/
recursos hídricos

1 2 a 5 municípios

1 10 a 13 municípios

3 Mais de 22 
municípios

Meio ambiente/
resíduos sólidos

2 2 a 5 municípios

1 6 a 9 municípios

Saúde 4 2 a 5 municípios

4 6 a 9 municípios

3 10 a 13 municípios

2 14 a 17 municípios 

1 18 a 21 municípios

1 Mais de 22 
municípios

Total 105

Fonte: Cepam, 2010

O Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná (CITP) 
tem o maior número de membros (68 municípios), 
abrangendo toda a calha dos rios Tietê e Paraná.

Os quatro menores são os consórcios intermuni-
cipais de São José dos Dourados, Calgab, Cervo 
Barra Mansa e Integração, com dois municípios 
participantes. Esses são de infraestrutura e foram 
criados com a indução do governo do Estado, por 
meio do Programa Pró-Estrada. Na época de sua 
fundação tinham de seis a sete membros, mas no 
decorrer do seu funcionamento muitos se desliga-
ram por problemas de custo ou de gestão. 

Trinta e um consórcios (30% das iniciativas) infor-
mam que se adaptaram à Lei de Consórcios Pú-
blicos (Tabela 5). Muitos ainda não se adequaram 
ou os gestores não possuem informações sobre o 
novo marco legal. 

Houve dificuldade em obter as informações sobre 
a adequação à lei. Muitos consórcios confundiam 
o conceito de consórcio público. Entendiam que 
apenas pelo fato de os participantes serem entes 
públicos e seguirem as regras do direito público 
(municípios), o consórcio já seria público, sem o 
devido conhecimento dos conceitos trazidos pela 
Lei de Consórcios Públicos. 

Os consórcios já existentes de meio ambiente, in-
cluindo aqui os de resíduos sólidos e de recursos 
hídricos, são aqueles que os gestores afirmam mais 
terem se adequado à Lei. É importante ressaltar que 
alguns destes, com personalidade jurídica de direito 
privado, entendiam que já estavam adequados à Lei 
mesmo sem ter feito alteração no estatuto, elabora-
do o protocolo de intenções ou o contrato de rateio. 
No levantamento desses casos foram considerados 
como readequados, pois possuíam pareceres ju-
rídicos que constatam a consonância do estatuto 
existente com a nova Lei, a afastar qualquer ajuste. 
Essa questão exigirá estudos aprofundados sobre 
os requisitos para a adequação.
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Tabela 5. Quantidade de consórcios existentes, adaptados à 
Lei de Consórcios Públicos, não adaptados e sem informação

Área de Atuação Quanti dade Adequados à Lei Não Ade qua dos 
à Lei 

Sem Infor mação 
sobre a Adequação 

à Lei 

Desenvolvimento 13 4 3 6

Desenvolvimento e saneamento 
ambiental 1 1 0 0

Desenvolvimento e saúde 2 1 1 0

Desenvolvimento e segurança 
alimentar 3 0 3 0

Desenvolvimento e turismo 6 1 4 1

Informática 1 0 1 0

Infraestrutura 55 11 26 18

Meio ambiente 1 1 0 0

Meio ambiente/recursos 
hídricos 5 4 1 0

Meio ambiente/resíduos sólidos 3 1 0 2

Saúde 15 7 4 4

Total 105 31 43 31

Os consórcios de saúde, que até 2005 assumiam a 
personalidade jurídica de “associação civil sem fins 
lucrativos/econômicos”, são aqueles que, segundo 
seus gestores, mais se adequaram à lei de Con-
sórcios Públicos, transformando-se em associação 
pública. Uma hipótese para essa situação pode 
estar vinculada ao estabelecido no Decreto federal 
6.017/2007, em seu artigo 39: 

A partir de 1o de janeiro de 2008 a União somente 
celebrará convênios com consórcios públicos 
constituídos sob a forma de associação pública 
ou que para essa forma tenham se convertido.

Seguindo a orientação de alguns órgãos federais, 
muitos consórcios com convênios com ministérios 
procuraram adequar-se à Lei dos Consórcios Pú-
blicos. Entretanto, essa exigência ainda não está 
sendo implementada por todos os ministérios, o 
que tem possibilitado aos consórcios mais tempo 
para refletir sobre a sua modificação.

O único novo consórcio vinculado a saneamento 
ambiental já foi criado sobre os princípios da nova 
Lei e com a forma de associação pública. Os arran-
jos organizacionais de turismo e de infraestrutura 
pouco se adequaram à lei. 

Ao longo dos contatos telefônicos e das entrevistas, 
alguns consórcios informaram que estão analisando 
as vantagens e desvantagens dessa transformação, 
bem como se a natureza das atividades já desen-
volvidas são inerentes a um consórcio público ou se 
devem ser desenvolvidas por uma associação civil. 
Alguns, cuja atuação é basicamente de articulação 
política, avaliam que a readequação não diferenciará 
o trabalho realizado.

Um avanço na nova base legal é que o novo arranjo, 
para ser institucionalizado, necessita de um planeja-
mento maior por parte das equipes locais. A elabora-
ção do protocolo de intenções exige definição clara 
e prévia dos objetivos, dos recursos necessários, da 
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forma de trabalho e de vários aspectos da gestão, 
anteriormente à sua criação. A prática de plane-
jamento, monitoramento e avaliação permanente 
ainda é um desafio para muitos gestores, o que 
pode estar postergando a readequação. 

Outro aspecto que, apesar de ser um avanço na 
Lei, preocupa alguns prefeitos é a responsabilidade 
solidária, que poderia ser dirimida com discussões 
com os partícipes. A existência de contratos de 
rateio ou de programa gera responsabilidades aos 
municípios, e os recursos destinados ao consórcio 
público devem ser incorporados aos instrumentos 
do processo orçamentário: Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orça-
mentária Anual (LOA).

O entendimento de que esse arranjo organizacio-
nal é uma autarquia intermunicipal também inspira 
cuidados de alguns gestores contatados. Eles 
apontam a necessidade de estudo financeiro para 
identificar o impacto desse tipo de estrutura sobre 
os gastos com pessoal, que não pode ultrapassar o 
limite de 54% da receita corrente líquida, conforme 
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Como alguns consórcios são intensivos de 
mão de obra, há uma preocupação daquelas ad-
ministrações cujos gastos estão próximos ao limite. 
O Cepam entende que esse tema exige reflexão 
também quando se tratar de consórcios público 
sob a forma de associação civil de direito privado.

Há consórcios17 compostos por municípios e outros 
atores (empresa, sociedade civil organizada, etc.) 
que não pretendem fazer a adequação à Lei, pois 
entendem que a diversidade de atores tem contri-
buído para seus resultados e que a composição de 
consórcios públicos, com a participação apenas de 
entes públicos, restringiria suas ações previstas.

17   Estes são associações que recebem o nome fantasia de “consór-
cio”.

CONSIDERAçõES FINAIS  

Observa-se que a Lei 11.107/2005 atende antigos 
anseios dos consórcios para que tivessem mais 
segurança institucional, inclusive de contratualiza-
ção entre si e com outros entes, uma vez que um 
dos maiores problemas era a impossibilidade de 
cobrança de partícipes que simplesmente deixa-
vam de cumprir com suas obrigações financeiras 
(rateios), fazendo com que os outros membros 
participantes se responsabilizassem pelas despe-
sas, levando alguns consórcios, inclusive, a uma 
situação de insolvência e inviabilidade. Outro item 
de reivindicação era sobre a possibilidade de os 
consórcios serem contratados com dispensa de 
licitação, o que foi contemplado na nova Lei, desde 
que pela administração direta ou indireta dos entes 
da Federação consorciados.

Não obstante a Lei tratar de temas objeto de reivin-
dicações anteriores, observa-se, no levantamento 
realizado, que a maior parte dos consórcios existen-
tes não se adequou à Lei dos Consórcios, seja por 
desconhecimento das suas implicações, por inse-
gurança ou pela certeza de que não há vantagem 
em tal adequação. Como é facultativo, é importante 
identificar as motivações para essa situação.

Mesmo transcorridos mais de cinco anos da edição 
da Lei, o desconhecimento sobre as vantagens e 
desvantagens da adequação é imenso e presente 
em todos os portes de municípios e consórcios.

A promulgação da Lei 11.107/2005 e do Decreto 
6.017/2007 trouxe perspectivas para o trabalho de 
cooperação intermunicipal e interfederativo que 
poderão viabilizar iniciativas de ação conjunta que 
não seriam possíveis nos formatos adotados ante-
riormente.

Há vantagens que devem ser divulgadas pelos 
órgãos públicos, tais como: 

•	 Possibilidade de participação de entes das três 
esferas de governo;
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•	 Aumento dos valores para obrigatoriedade da 
modalidade de licitação;

•	 Dispensa de licitação para contratar com entes 
federados ou da administração indireta;

•	 Redução de valores de impostos; e

•	 Obrigatoriedade de contratualização.

É inegável a importância de ações conjuntas entre 
os entes da federação na busca de soluções para 
as questões que não podem ser tratadas isolada-
mente ou que não se viabilizariam financeira, admi-
nistrativa ou politicamente por um único município. 
A colaboração é cada vez mais uma alternativa de 
abordagem dos problemas comuns. Assim, torna-
-se imprescindível o aprofundamento de estudos 
sobre as razões da pouca adesão à nova lei, para 
que, em conjunto, os governos federal, estaduais 
e municipais encontrem os pontos de conflito, 
incompreensão ou de necessidade de mudança 
para que o instrumento Consórcio Público seja de 
fato um arranjo institucional viável e eficaz para as 
políticas públicas.
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Sumário

Este trabalho apresenta a experiência do Estado de São Paulo, 
relatando a metodologia aplicada pela Secretaria Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento Social (Seads) e pela Fundação 
Prefeito Faria Lima - Cepam no levantamento de experiências 
de geração de emprego, trabalho e renda identificadas no 
Observatório do Programa Bolsa-Família (PBF) no âmbito do 
Estado de São Paulo, criado em 2007, pela Seads, em parceria 
com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e o Cepam. 
Esse Observatório integra um ambiente virtual que auxilia na 
identificação, reunião e divulgação das gestões do PBF e das 
experiências de geração de renda efetivadas pelos municípios 
paulistas. É um espaço que viabiliza o conhecimento de as-
pectos relacionados às iniciativas de geração de renda e abre 
perspectiva de troca entre os municípios. Foi proposto para ser 
um instrumento de monitoramento e avaliação do PBF no âmbito 
do Estado de São Paulo. Este texto inicia-se com informações 
sobre o projeto que deu origem ao Observatório, discorre sobre 
a inclusão socioprodutiva no contexto das políticas sociais no 
Brasil, expõe a metodologia da construção do Observatório, 

1   Texto apresentado no II Consad, Brasília, 6 a 8 maio de 2009. Re-
ferência – Painel 19: Implementação de Processo de Monitora-
mento e Avaliação dos Programas de Transferência de Renda no 
Estado de São Paulo.

  As autoras agradecem à equipe da Seads (à época: Cláudia L. 
Dammeta, Felicidade S. Pereira, M. José de Macedo e Vera L. 
Sette), às equipes das prefeituras, à equipe técnica do Cepam e 
aos consultores, em especial, Ilka Camarotti e João Francisco de 
Oliveira Lobato, pela contribuição no processo de construção do 
Observatório. Este artigo contou com a colaboração de Alfredo 
Sant’anna Júnior, Elizabeth Sardelli Mazini, Fátima Fernandes de 
Araújo, Felicidade S. Pereira, Ricardo A. Kadouaki, Maria do Car-
mo M. T. Cruz e Vera L. Sette.

mostra os resultados do levantamento realizado entre outubro 
de 2007 e setembro de 2008, período em que foram registradas 
444 experiências, abrangendo 308 municípios paulistas (47,75% 
do total). Situa aspectos relativos ao público-alvo diretamente 
envolvido nas experiências, tais como: quantidade, programa 
de transferência de renda do qual é beneficiário, tipo, faixa 
etária e gênero. Identifica o setor econômico, a renda per ca-
pita gerada, as atividades desenvolvidas para melhorar o perfil 
profissional dos integrantes, as áreas de atuação, as interações 
efetivadas com organizações, as parcerias estabelecidas e o 
apoio fornecido pelo Poder Público municipal à produção e à 
comercialização com vistas ao êxito dos empreendimentos. 
Apresenta dois indicadores criados a partir do cruzamento de 
dados do Observatório.

INTRODUçãO

No ano de 2007, a Secretaria Estadual de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social (Seads), em parceria 
com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) 
e o Cepam, fundação ligada à Secretaria de Eco-
nomia e Planejamento do Estado de São Paulo, 
desenvolveram o projeto Apoio à Implementação do 
Programa Bolsa-Família nos Municípios Paulistas.

O objetivo foi fornecer, aos administradores paulis-
tas, subsídios técnicos e a oportunidade de trocar 
experiências que ampliassem a capacidade de ges-
tão do PBF2 e permitissem a implantação de proje-
tos de geração de renda. O público-alvo constituiu-
-se de gestores e técnicos do PBF que atuam nos 
645 municípios paulistas, com acompanhamento 
de diretores e técnicos da Seads (sede e Diretorias 
Regionais de Assistência e Desenvolvimento So-
cial - Drads) cujas funções estivessem diretamente 
relacionadas ao PBF, num total estimado de 3.870 
participantes. O projeto foi subdividido em duas 
linhas de atuação complementares: 1) Implantação 
do Observatório do PBF no Estado de São Paulo; e 
2) Capacitação de gestores e técnicos municipais 
do programa.

2   CRUZ, M. do Carmo Meirelles T. Observatório do programa bolsa-
-família no Estado de São Paulo: situação de gestão. São Paulo: 
Cepam, 2009. Disponível em: www.cepam.sp.gov.br
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O Observatório do PBF integra um espaço virtual 
que visa identificar e difundir experiências de gestão 
e de geração de renda, tendo sido proposto para 
ser um instrumento de monitoramento e avaliação 
desse e de outros programas de transferência de 
renda no âmbito do Estado de São Paulo. 

Os eventos de capacitação constituíram estratégia 
para divulgar o conhecimento acumulado, com 
vistas a estimular a melhoria de qualidade da 
gestão do programa. Os objetivos específicos 
foram auxiliar o gestor municipal a desenvolver a 
concepção estratégico-operacional do programa 
e a definir alternativas de inclusão socioprodutiva 
da população beneficiária; promover o intercâmbio 
de experiências identificadas pelo Observatório; 
e orientar as equipes das Drads, bem como os 
gestores e os técnicos municipais do PBF, na ela-
boração de um plano de ação para a política de 
geração de renda. 

Este texto faz ponderações sobre a inclusão so-
cioprodutiva no contexto das políticas sociais no 
Brasil; relata a metodologia da construção do Ob-
servatório; mostra  os resultados do levantamento, 
além de aspectos do público-alvo e das experi-
ências; considera o apoio fornecido pelo Poder 
Público municipal à produção e à comercialização; 
e apresenta dois indicadores: de mobilização e de 
empreendedorismo.

A INCLUSãO SOCIOPRODUTIVA NO 
CONTEXTO DAS POLíTICAS SOCIAIS 
NO BRASIL

A Constituição Federal de 1988, já em seu preâm-
bulo, institui um Estado Democrático cuja missão 
é assegurar “o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social”. Em seu artigo 203, coloca como 
um dos objetivos da assistência social “a promoção 
da integração ao mercado de trabalho”. 

Em 2000, o Brasil torna-se signatário da Decla-
ração do Milênio que aponta oito objetivos3, dentre 
os quais estão: Acabar com a fome e a miséria; e 
todo o mundo trabalhar pelo desenvolvimento.

Criado em 2004, pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, o PBF prevê que o município, tendo em vista a 
eficácia das ações desenvolvidas em sua esfera de 
competências, integre esforços de diferentes áreas, 
entre elas as de saúde, educação, assistência social 
e segurança alimentar. Além disso, ao aderir ao pro-
grama, o município se compromete a estabelecer as 
parcerias necessárias para a oferta de programas 
complementares aos seus beneficiários, seja para 
desenvolver ações de alfabetização, de capacitação 
profissional, ou de geração de emprego e renda.

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
aprovada pela Resolução 145, de 15 de outubro 
de 2004, considera a Assistência Social um espaço 
“privilegiado para operar benefícios, serviços, pro-
gramas e projetos de enfrentamento à pobreza”, 
ressaltando que “a experiência acumulada da área 
mostra que é preciso articular distribuição de renda 
com trabalho social e projetos de geração de renda 
com as famílias”. 

Com relação ao PBF, cabe aos municípios efetivar 
a inscrição das famílias pobres no Cadastro Único 
(CadÚnico) do Governo Federal; promover ações 
que viabilizem a gestão intersetorial; disponibilizar 
serviços e estruturas institucionais, das áreas da 
assistência social, da educação e de saúde; ga-
rantir apoio técnico-institucional para a gestão local 
do programa; constituir órgão de controle social; 

3   Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar 
os maiores problemas mundiais, estabeleceu oito Objetivos do 
Milênio: Acabar com a fome e a miséria; Educação de qualida-
de para todos; Igualdade entre sexos e valorização da mulher; 
Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde das gestantes; 
Combater a Aids, a malária e outras doenças; Qualidade de vida 
e respeito ao meio ambiente; e Todo o mundo trabalhando pelo 
desenvolvimento. No objetivo de erradicar a extrema pobreza e a 
fome, a ONU estabelece como metas: reduzir pela metade, entre 
1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a um 
dólar per capita por dia; e reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, 
a proporção das pessoas que sofrem com a fome.
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estabelecer parcerias com órgãos e instituições 
municipais, estaduais e federais, governamentais 
e não-governamentais, para a oferta de programas 
complementares; e acompanhar, em articulação 
com a União e os Estados, o cumprimento das 
condicionalidades.

A inclusão socioprodutiva, condição necessária para 
o desenvolvimento humano, pressupõe o trabalho 
realizado no sentido de inserir a população de baixa 
renda em todos os serviços prestados pelas dife-
rentes políticas públicas. (Figura 1) 

Figura 1. Inclusão socioprodutiva

METODOLOGIA DA CONSTRUçãO DO 
OBSERVATÓRIO

O Observatório do PBF foi criado com o objetivo 
principal de identificar experiências municipais 
de gestão do programa e de geração de renda, 
estas últimas, com pelo menos um ano de existên-
cia. Além de fornecer dados para reflexão técnica, 
possibilita o intercâmbio de experiências entre 

municípios; subsidia os três níveis de governo na 
implantação de ações para o desenvolvimento de 
políticas públicas de combate à pobreza e na defini-
ção de linhas de ação para inclusão socioprodutiva 
dos beneficiários dos vários programas municipais 
de transferência de renda.

O levantamento das experiências de geração de 
renda é efetuado, continuamente, por meio de um 
questionário disponibilizado online, e elaborado 
com base em visitas a experiências e entrevistas 
com gestores de uma mostra de municípios. Esse 
questionário possui campos para contemplar:

•	 Dados cadastrais, entre eles o nome da experi-
ência, contato e endereço. 

•	 21 questões fechadas, incluindo alternativas de 
múltipla escolha, que possibilitam identificar em 
cada experiência, entre outros aspectos: 

pSetor econômico.

pÁrea de atuação.

pPúblico-alvo.

pQuantidade de atendidos.

pParcerias internas e externas.

pApoio oferecido pelo Poder Público municipal.

pFaixa de renda per capita gerada.

•	 Três questões abertas para registro de:

pSíntese descritiva da experiência contendo: 
o que é a experiência, problemas que lhe 
deram origem, objetivos gerais e específicos, 
público-alvo, etapas de implementação, siste-
ma de monitoramento e avaliação, resultados 
alcançados e desafios/problemas a enfrentar.

pPrincipais avanços, conquistas e resultados 
qualitativos e quantitativos obtidos.

pProblemas enfrentados na gestão.
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Todos os municípios do Estado, utilizando-se de 
uma senha específica, foram orientados a preen-
cher o questionário disponibilizado online no site da 
Seads (http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
asp/social/). Os gestores municipais de assistência 
social foram os responsáveis por colher informa-
ções, nas diferentes áreas do município, a fim de 
preencher os devidos campos. Para dirimir dúvidas 
sobre o preenchimento do questionário, o Cepam 
disponibilizou um plantão técnico. 

Os gestores municipais de assistência social foram 
orientados a buscar todas as experiências do Po-
der Público local, sem se ater apenas aos projetos 
coordenados pela área de Assistência Social e tive-
ram dez dias de prazo, em outubro de 2007, para 
preencher o questionário com dados sobre uma ou 
mais experiências com, no mínimo, um ano de fun-
cionamento local e/ou regional. Posteriormente, os 
dados inseridos foram tabulados. Os técnicos e os 
gestores municipais que participaram do processo 
de coleta têm acesso irrestrito a todos os dados. 
Ao público, em geral, está sendo disponibilizado o 
acesso com restrição4. 

Cabe registrar que o levantamento realizado não 
exprime a totalidade das iniciativas de geração 
de renda em desenvolvimento nos municípios do 
Estado de São Paulo, portanto, os dados aqui 
considerados representam uma amostra.

RESULTADO DO LEVANTAMENTO

O sistema informatizado de registro das experiências 
foi desenvolvido pela Companhia de Processamento 
de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), de 
forma a permitir a tabulação e o cruzamento dos 
dados.

4   No site da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento do Estado 
de São Paulo (http://pbf.gestaoegeracaoderenda.sp.gov.br/), para 
navegar, o usuário deve fazer a  identificação, em “Tipo de Usuá-
rio”, escolher a opção “Convidado” e digitar a senha “pbf2007”.

Nas informações disponibilizadas pela Prodesp, 
no site da Seads, em 8 de setembro de 2008, 
observa-se que dos 645 municípios paulistas, 
308 (47,75% do total) apresentam algum tipo de 
experiência de geração de renda, totalizando 444 
iniciativas coletadas, o que significa uma média de 
1,442 experiência por município que preencheu o 
questionário online até aquela data. 

Em duas regiões, essa média alcança três expe-
riências por município e um município registrou 
seis iniciativas de geração de renda. A Tabela 1 
contém a relação das 26 Drads em funcionamento 
no Estado de São Paulo, com o total de municípios 
sob jurisdição de cada uma delas, bem como o 
total de municípios participantes e de experiências 
registradas.

Tabela 1. Totais de municípios e de experiências de 
geração de emprego e renda(1), discriminados por Drads

Drads
Município

Total Partici- 
pantes

Experiên- 
cias

Alta Noroeste 43 24 32

Alta Paulista 22 13 17

Alta Sorocabana 32 11 14

Araraquara 26 7 8

Avaré 29 17 22

Baixada Santista 9 5 10

Barretos 19 8 13

Bauru 39 25 37

Botucatu 13 9 10

Campinas 43 20 39

Capital 1 1 1

Fernandópolis 49 15 20

Franca 23 14 19

Grande São Paulo 
ABC 7 1 3

(continua)
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 Tabela 1. Totais de municípios e de experiências de 
geração de emprego e renda(1), discriminados por Drads

Drads
Município

Total Partici-
pantes

Experiên-
cias

Grande São Paulo 
Leste 10 6 9

Grande São Paulo 
Norte 6 0 0

Grande São Paulo 
Oeste 15 11 20

Itapeva 18 7 21

Marília 38 16 19

Mojiana 20 15 16

Piracicaba 27 13 24

Ribeirão Preto 25 13 18

São José do Rio 
Preto 47 19 25

Sorocaba 31 17 20

Vale do Paraíba 39 13 16

Vale do Ribeira 14 8 11

Total 645 308 444
(1) Fonte: Total de experiências dos municípios/Drads/estado – Total de res-
pondentes. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. 
Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br, Acesso em: 8 set. 
2008.

PÚBLICO-ALVO

Os dados sobre o número de famílias atendidas 
pelo PBF são de novembro de 2008 e os dados 
do Observatório são de setembro do mesmo ano 
(Tabela 2). 

Mesmo que haja uma diferença de dois meses 
entre os dados comparados – de um lado estão 
enumeradas famílias e, de outro, pessoas – e que na 
quantidade de pessoas diretamente atendidas pelas 
experiências identificadas estão incluídos benefici-
ários de outros programas, vale refletir sobre o fato 
de que, no Estado de São Paulo, 982.992 famílias 
são beneficiárias do PBF e 118.859 pessoas estão 
inseridas em iniciativas de geração de renda.

Tabela 2. Total de pessoas diretamente atendidas pelas 
experiências(1) e total de famílias atendidas pelo PBF(2), 

discriminados por Drads

Drads

Quantidade de 
pessoas   direta-
mente atendidas 

pelas experiências

Quantidade de 
famílias atendidas 

pelo PBF

Alta Noroeste 3.057 23.208
Alta Paulista 612 9.318
Alta Sorocabana 508 23.051

Drads

Quantidade 
de pessoas 
diretamente 

atendidas pelas 
experiências

Quantidade de 
famílias atendidas 

pelo PBF

Araraquara 273 22.580
Avaré 2639 19.893
Baixada Santista 13.221 42.008
Barretos 1.135 13.177
Bauru 3.483 25.128
Botucatu 2.902 6.039
Campinas 15.206 73.167
Capital 45 208.628
Fernandópolis 964 18.318
Franca 2.675 18.840
Grande São 
Paulo ABC

5.452 51.789

Grande São 
Paulo Leste

859 36.607

Drads

Quantidade 
de pessoas 
diretamente 

atendidas pelas 
experiências

Quantidade de 
famílias atendidas 

pelo PBF

Grande São 
Paulo Norte

0 47.092

Grande São 
Paulo Oeste

12.377 72.451

Itapeva 850 25.879
Marília 7.981 22.950
Mojiana 1606 28.055
Piracicaba 8299 27.934
Ribeirão Preto 11.450 23.610
São José do Rio 
Preto

5392 21.393

Sorocaba 14.399 43.977
Vale do Paraíba 2.398 62.419
Vale do Ribeira 1076 15.481
Total 118.859 982.992
(1) Fonte: Número de pessoas atendidas diretamente pela experiência nos 
municípios por Drads. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/
Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br . Acesso em: 
8 set. 2008.

(2) Fonte: PBF - Dados de Novembro de 2008. Coordenadoria de Desenvol-
vimento Social (CDS)/Seads.
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O PBF tem o maior número de iniciativas de gera-
ção de renda (368) com seus beneficiários como 
participantes. Em segundo lugar, o Programa Renda 
Cidadã tem beneficiários participando de 318 expe-
riências. Em terceiro lugar, o Programa Ação Jovem 
inclui 171 beneficiários nesse tipo de atividade e, em 
quarto, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
tem beneficiários inclusos em 111. 

Considerando o total de experiências identificadas, 
ou seja, 444, os índices de participação de benefi-
ciários desses programas em iniciativas de inclusão 
socioprodutiva correspondem, respectivamente, a 
82,88%, 71,62%, 38,51% e 25%. Das experiências 
registradas, 31 (5,18%) não têm como público-alvo 
pessoas que recebem algum benefício ou participam 
de programa de transferência de renda. (Tabela 3)

Tabela 3. Total de experiências por tipo de programa de 
transferência de renda ou de benefício(1) e % sobre o 

total de experiências identificadas no período

Programa/Benefício Total de 
Experiências

% (Base: 444 
experiências)

Programa Bolsa-Família 368 82,88

Programa Renda Cidadã 318 71,62

Programa Ação Jovem 171 38,51

Benefício de Prestação 
Continuada (BPC)

111 25,00

Programa Agente Jovem 68 15,31

Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti)

59 13,29

Programa(s) de Transferência 
de Renda Municipal(is)

45 10,13

Nenhum 31 6,98

Outro(s) 23 5,18

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais da participação do público-alvo enquanto beneficiário de pro-
grama de transferência de renda. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/
SEADS/Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso 
em: 8 set. 2008.

Ao analisar a composição do público-alvo atendido, 
verifica-se que há maior número de experiências 
com desempregados (353), representando 79,50% 
das 444 experiências identificadas. Mulheres chefes 

de família participam de 313 experiências (70,49). 
Subempregados atuam em 212, o que significa 
47,74% do total. (Tabela 4)

A maioria das experiências (70,05% do total identifi-
cado) tem como público-alvo pessoas na faixa etária 
entre 30 e 60 anos. Adultos na faixa etária entre 25 
e 29 anos participam de 62,16% delas; jovens entre 
18 e 24 anos estão em 56,53% das experiências; 
adolescentes entre 16 e 17 anos estão em 26,80%; 
e 18,47% atende adultos acima de 60 anos. Esses 
dados apontam para uma concentração na faixa 
etária de 30 a 60 anos. (Tabela 5)

Tabela 4. Total de experiências por tipo de público-alvo(1) e 
% sobre o total de experiências identificadas no período

Perfil Total de 
experiências

% (Base: 444 
experiências)

Desempregados 353 79,50

Mulheres chefes de 
família

313 70,49

Subempregados 212 47,74

Adolescentes 
aprendizes

110 24,77

Trabalhadores rurais 92 20,72

Pessoas com 
deficiência

75 16,89

Adolescentes 
infratores

52 11,71

Perfil Total de 
experiências

% (Base: 444 
experiências)

Migrantes 43 9,68

Pequenos produtores 
rurais

40 9,00

Vítimas de violência 
doméstica

34 7,66

Boias-frias 34 7,66

Egressos do sistema 
prisional

24 5,40

Assentados 19 4,28

Sem-teto 12 2,70

Quilombolas 5 1,12

Sem-terra 4 0,90

Outro(s) 46 10,36
Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais do público-alvo atendido das experiências. Observatório do Programa 
Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.
sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.
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Tabela 5 - Total de experiências por  faixa etária 
do público-alvo(1) e % sobre o total de experiências 

identificadas no período

 Faixa etária
Experiências

Quantidade % (Base 444 
experiências) 

Entre 16 e 17 anos 119 26,80

Entre 18 e 24 anos 251 56,53

Entre 25 e 29 anos 276 62,16

Entre 30 e 60 anos 311 70,05

Acima de 60 anos 82 18,47

Outra(s) 77 17,34

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais do gênero do público-alvo das experiências. Observatório do 
Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: www.desenvol-
vimentosocial.sp.gov.br.

Na maioria das experiências (66%) encontram-se 
pessoas de ambos os sexos; em 33%, apenas mu-
lheres; e em 1% apenas homens. (Figura 2)

Figura 2. Percentual de experiências,
por gênero do público-alvo5

5   Fonte: Totais do gênero do público-alvo das experiências. Obser-
vatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponí-
vel em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 
2008.

AS EXPERIêNCIAS

Setor econômico, renda e atividades para 
melhoria do perfil profissional dos integrantes

Os setores econômicos com maior percentual de 
iniciativas de geração de renda são os de produção 
artesanal (45,50% das 444 experiências identifica-
das), serviço (31,76%) e comércio (30,86%). 

O setor industrial está representado em 14,19% de-
las, o agropecuário, em 6,31% e o artístico-cultural, 
em 5,63%. (Tabela 6)

Tabela 6. Número de experiências por tipo de setor 
econômico(1) e % sobre o total de experiências 

identificadas no período

Setor econômico
Experiências

Quantidade % (Base: 444 
experiências)

Produção artesanal 202 45,50

Serviço 141 31,76

Comércio 137 30,86

Produção industrial 63 14,19

Setor econômico
Experiências

Quantidade % (Base: 444 
experiências)

Produção agropecuária 28 6,31

Produção artístico-cultural 25 5,63

Outro(s) 57 12,84

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais do setor econômico das experiências. Observatório do Programa 
Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.
sp.gov.br. Acesso em: 8 de setembro de 2008.

As iniciativas de geração de renda identificadas 
pelo Observatório apresentam produtos e ser-
viços de diferentes tipos:
•	 Agropecuários – avicultura de corte; produção 

de leite; criação de peixe; cultivo de mandioca, 
maracujá, pupunha, açaí e hortaliças; e viveiro 
de mudas.

•	 Alimentícios – pães; biscoitos; doces; geléias; 
banana-passa; salgados; congelados; refei-
ções; conservas; beneficiamento de urucum; e 
produção de churrasco e de churros.
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•	 Arte e artesanato em madeira; com fibra da 
bananeira; tapetes; almofadas; pano de prato; 
mosaico; velas; bordado; bordado em pedraria; 
pintura em tecido; patchwork; pintura em tela; 
serigrafia; crochê; tricô; bijuteria; e confecção 
de peças em jornal e de bonecas.

•	 Fabricação de calçados; sabão caseiro; vassou-
ras; tijolos; papel de fibra de bananeira; fraldas; 
caixas de papelão; embalagens; bordado in-
dustrial; luvas de couro; e uniformes escolares.

•	 Confecção de roupa, vestido de noiva,edredonse 
travesseiros.

•	 Serviços domésticos; coleta seletiva de material 
reciclável; lavanderia comunitária e estética.

Quase metade das experiências (41%) apresenta 
rendimento per capita menor que R$ 200,00 mensais 
e 11% delas conseguem gerar renda acima de R$ 
380,00 (valor do salário mínimo na época). Verifica-
-se que em 14,23% delas, os gestores municipais 
não conhecem a renda gerada. Há, ainda, 5,23% 
das experiências que não geram renda aos benefi-
ciários. (Figura 3)

Figura 3 – Percentual de experiências por faixa 
de renda per capita gerada mensalmente6

O sucesso de um negócio depende da conjunção de 
diversos fatores. Dentre eles, destacam-se ambiente 

6   Fonte: Totais de faixa de renda per capita gerada mensalmente 
por Drads. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/
Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. 
Acesso em: 8 set. 2008.

econômico favorável, qualificação do empreendedor 
(conhecimento do negócio e do mercado, habilidade 
gerencial, capacidade empreendedora), e logística 
operacional. Qualquer empreendimento, além da 
carga tributária, precisa considerar esses fatores 
para conquistar um lugar de destaque em relação 
à concorrência e garantir e ampliar sua clientela. 

Para melhorar o perfil do público-alvo, 289 experi-
ências (65,09%) desenvolvem atividades de qualifi-
cação profissional; 247 (55,63%) oferecem cursos 
profissionalizantes; 168 (37,83%) fazem visitas a 
outras experiências similares; e 105 (23,64%) viabi-
lizam estágios em outras organizações. (Tabela 7)

Tabela 7. Total de experiências por atividade para 
melhorar o perfil profissional do público-alvo(1) e  % 

sobre o total de experiências identificadas no período

Atividade
Experiências

Quantidade % (Base: 444 
experiências) 

Qualificação profissional 289 65,09

Cursos profissionalizantes 247 55,63

Visita a outras experiências 
similares 168 37,83

Requalificação profissional 105 23,64

Estágios em outras 
organizações 50 11,26

Atividade
Experiências

Quantidade % (Base: 444 
experiências) 

Outra(s) 30 6,75

Nenhuma 22 4,95
Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais das atividades para melhorar a execução do trabalho do seu 
público-alvo. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. 
Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

Área de atuação

A área de assistência social concentra 274 expe-
riências, representando 61,71% do total coletado, 
o maior percentual. Em seguida, a área de arte/
cultura tem 92 experiências (20,72% do total); a de 
meio ambiente/ecologia/recursos hídricos/resíduos 
sólidos apresenta 68 experiências (15,31%); a de 
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educação registra 66 experiências (14,86%); e  a de 
higiene e limpeza contém 61 experiências (13,74%). 
(Tabela 8)

Tabela 8. Total de experiências por área de atuação(1) e 
% sobre o total de experiências identificadas no período

Área Total de 
experiências

% (Base: 444 
experiências)

Assistência social 274 61,71

Arte/Cultura 92 20,72

Meio ambiente/Ecologia/
Recursos hídricos/
Resíduos sólidos

68 15,32

Educação 66 14,86

Higiene e limpeza 61 13,74

Saúde 49 11,04

Agricultura/Extrativismo 42 9,46

Informação/Comunicação 34 7,66

Turismo 24 5,41

Esporte, recreação e lazer 22 4,95

Arquitetura e urbanismo 19 4,28

Pecuária/Animais de 
pequeno porte

9 2,03

Transporte 9 2,03

Abastecimento 7 1,58

Apicultura 6 1,35

Pesca/Aquicultura 4 0,90

Outra(s) 83 18,69

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
Fonte: Totais da área de atuação das experiências. Observatório do Programa 
Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.
sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

Interação com organizações

Associações e cooperativas são tipos de organiza-
ção com os quais as experiências de geração de 
renda identificadas pelo Observatório mais estabe-
lecem relações. 

Como pode ser visto na Tabela 9, 81 experiências 
(18,24% do total identificado) interagem com asso-
ciações e 58 (13,06%) com cooperativas. Entretanto, 
mais da metade delas (52,03%) mantém-se isolada.

Tabela 9. Total de experiências por tipo de organização 
com a qual interage(1) e % sobre o total de experiências 

identificadas no período

Organização Total de 
experiências

% (Base: 444 
experiências)

Associação 81 18,24

Cooperativa 58 13,06

Rede de colaboração 29 6,53

Empresa comunitária 14 3,15

Arranjo Produtivo Local (APL) 13 2,93

Empresa autogestionária 11 2,48

Incubadora de empresa 11 2,48

Consórcio intermunicipal/ 
público 10 2,25

Agência de desenvolvimento 9 2,03

Central de produção 6 1,35

Outro(s) 64 14,41

Nenhuma 231 52,03

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais da organização local com a qual a experiência interage. 
Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: 
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

Parcerias

As experiências mantêm maior número de 
parcerias com o Poder Público municipal, to-
talizando 1.451 registros, o que significa uma 
média de 3,27 parcerias com órgãos munici-
pais, por experiência. A média de parceria com 
órgãos estaduais é de 0,92 e a média com 
instituições/lideranças da sociedade civil é de 
1,55. (Figura 4) 

Figura 4. Parcerias estabelecidas pelas experiências
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Representando 83,33% do total identificado, 370 
experiências estabelecem parcerias com os órgãos 
municipais de assistência social. Com os fundos 
municipais de solidariedade, foram constatadas 
257 parcerias (57,88% do total). Com o setor de 
Educação, 167 (37,61%).

Assistência social e fundo social de solidarieda-
de são os dois órgãos municipais com os quais 
as experiências estabelecem o maior número de 
parcerias. Do total identificado, 370 (83,33%) são 
parceiras do primeiro e 257 (57,88%) do segundo. 

Em seguida, os órgãos com os quais as experi-
ências mantêm maior número de parcerias são: 
educação (167), saúde (138) e cultura (91). (Ta-
bela 10)

Tabela 10. Total de experiências por tipo de órgão 
municipal com o qual estabelece parceria(1) e % sobre o 

total de experiências identificadas no período

Órgão municipal
Parcerias

Quantidade % (Base: 444 
experiências) 

Assistência social 370 83,33

Fundo de solidariedade 257 57,88

Educação 167 37,61

Saúde 138 31,08

Cultura 91 20,49

Emprego e renda ou 
trabalho

78 17,56

Agricultura 59 13,28

Órgão municipal
Parcerias

Quantidade % (Base: 444 
experiências) 

Qualificação profissional 52 11,71

Obras 48 10,81

Planejamento 37 8,33

Universidades/faculdades 
públicas municipais

30 6,75

Outro(s) 41 9,23

Nenhuma 8 1,8
Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Parceria(s) com órgão(s)/área(s) do poder público no âmbito 
municipal por Drads. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/
Cepam. Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 
set. 2008.

Com relação aos órgãos estaduais (Tabela 11), 
merecem destaque as parcerias que 154 experiên-
cias (36,68% do total identificado) mantêm com o 
Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social 
e Cultural.

Considerando que o Banco do Povo Paulista (BPP) 
mantém parceria com 47 experiências e o Posto 
de Atendimento ao Trabalhador (PAT) é parceiro 
de 36 iniciativas de geração de renda -  ambos os 
programas são desenvolvidos pela Secretaria Es-
tadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) 
–, em cooperação técnica com municípios, o total 
de parcerias com essa secretaria é de 101, ou seja, 
22,74% das 444 experiências identificadas. É im-
portante observar que ainda é incipiente o trabalho 
em parceria com universidades públicas estaduais.

Tabela 11. Total de experiências por tipo de órgão 
estadual com o qual estabelece parceria(1) e % sobre 

o total de experiências identificadas no período

Órgão estadual
Parcerias

Quantidade % (Base: 444 
experiências)

Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social e 
Cultural

154 36,68

Sert (incluindo BPP e 
PAT)

101 22,74

Secretaria Estadual da 
Educação

37 8,33

Universidades públicas 
estaduais

13 2,92

Instituições de pesquisa 7 1,57

Outro(s) 98 22,07

Nenhuma 148 33,33

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais de parceria(s) com órgão(s)/área(s) do poder público estadual. 
Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: 
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

Somando as parcerias efetivadas com as institui-
ções do Sistema “S” (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, 
Serviço Social da Indústria – Sesi, Serviço Nacional 
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de Aprendizagem do Comércio – Senac e Serviço 
Social do Comércio - Sesc), chega-se ao total ex-
pressivo de 244 ações conjuntas. Em seguida, as 
parcerias com a sociedade civil ocorrem em maior 
número com as entidades sociais (24,77% do total 
identificado). (Tabela 12)

Tabela 12. Total de experiências por tipo de instituição/lide-
rança da sociedade civil com a qual estabelece parceria(1) e 

% sobre o total de experiências identificadas no período

Instituição/Liderança
Parcerias

Quantidade % (Base: 444 
experiências)

Entidade(s) social(is) 110 24,77

Sebrae 102 22,97

Empresário(s) 52 11,71

Senai 50 11,26

Associação comercial 
ou industrial

45 10,13

Igreja(s) 44 9,90

Pastoral(is) 43 9,68

Universidade(s)/
faculdade(s) 
particular(es)

36 8,10

Senar 33 7,43

Sindicato(s) 30 6,75

Sesi 29 6,53

Movimentos social(is) 27 6,08

Senac 26 5,85

Escola(s) particular(es) 9 2,02

Instituição(ões) de 
pesquisa

7 1,57

Sesc 4 0,90

Cooperativa(s) de 
crédito

2 0,45

Outro(s) 39 8,78

Nenhuma 155 34,90

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais de parceria(s) com órgão(s)/área(s) do poder público no âmbito 
da sociedade civil. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. 
Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

Nos âmbitos dos Poderes Públicos municipal e 
estadual, e com a sociedade civil, as experiências 
apresentam 93 parcerias com universidades e ins-
tituições de pesquisa. 

As parcerias efetivadas pelas experiências com 
o Poder Público estão concentradas na área de 
assistência social. No âmbito municipal, 627 par-
cerias são mantidas com setores/secretarias de 
assistência social e com fundos de solidariedade. 
No estadual, são 154 parcerias com o Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural.

Das experiências que não constituem parcerias, 8 
(1,8% do total) não têm parceria com o Poder Público 
municipal, 148 (33,33%) não têm órgão estadual 
como parceiro e 155 (34,90%) não estabelecem 
parcerias com a sociedade civil. (Figura 5)

Figura 5. Experiências sem parcerias

 

Apoio do poder público municipal às iniciativas

Por causa do baixo nível econômico e educacional 
dos beneficiários dos programas de transferência 
de renda, é fundamental a participação do Poder 
Público local nos empreendimentos populares para 
acompanhar todo o processo, desde o início até que 
os empreendedores demonstrem capacidade para 
administrar o próprio negócio. No caso dessa popu-
lação, a garantia dos direitos básicos, como saúde 
e educação, também corrobora com o sucesso da 
iniciativa de geração de renda. 

Em 2007, durante o processo de capacitação de 
gestores e técnicos municipais para a gestão do 
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Programa Bolsa-Família, foram apresentadas ini-
ciativas de geração de renda de 34 municípios. Os 
participantes das oficinas de trabalho puderam ouvir 
relatos de experiências de agricultura familiar; arte-
sanato; coleta de materiais recicláveis; confecção 
de bonecas; costura industrial; estética; fabricação 
de caixas de papelão, papel de fibra de bananeira, 
pães, doces, salgados e conservas; horta comuni-
tária; lavanderia comunitária; e piscicultura.

Das experiências relatadas, as mais bem-sucedidas 
apresentam etapas que integram preparação para o 
trabalho, desenvolvimento pessoal e gerencial, incu-
bação de empreendimentos, microcrédito, além de 
acompanhamento, avaliação e suporte constante, 
até que o empreendimento conquiste seu espaço 
no mercado. Esses procedimentos são apoiados 
por equipe multidisciplinar e todo o processo prevê 
ações intersecretarias.

O apoio técnico e logístico da prefeitura à produção 
tem sua maior concentração na oferta de espaço 
físico. São 362 experiências (81,53% das 444 iden-
tificadas) que recebem esse tipo de apoio. Recur-
sos humanos são cedidos para 303 experiências 
(68,24%). A cessão de equipamentos/maquinários 
tem a terceira maior concentração (62,61%). 

Na sequência, a oferta de cursos/profissionalização/
capacitação abrange 250 experiências (56,30%); o 
fornecimento de matéria-prima atinge 52,70%; o in-
centivo à constituição de cooperativas, associações 
e grupos organizados, 31,30%; o apoio tecnológico, 
22,52% e o apoio jurídico para legalização/formali-
zação da atividade, 22,29%. (Tabela 13)

Fatores importantes para consolidar um empreen-
dimento, o apoio jurídico para legalizar/formalizar 
a atividade aparece em 22,29% das experiências 
identificadas; o incentivo financeiro/microcrédito, 
em 11,26%; o incentivo fiscal, em 3,37%; e o apoio 
de incubadoras, em 2,47%.

Tabela 13. Total de experiências por tipo de apoio téc-
nico/logístico/financeiro da prefeitura à produção(1) e % 
sobre o total de experiências identificadas no período

Apoio à produção

Experiências

Quantidade
% (Base: 
444 expe-
riências)

Espaço físico 362 81,53
Cessão de recursos humanos 303 68,24
Cessão de equipamentos/
maquinários

278 62,61

Cursos/profissionalização/
capacitação

250 56,30

Matéria- prima 234 52,70
Incentivo à constituição 
de cooperativa(s), 
associação(ões) e grupo(s) 
organizado(s)

139 31,30

Apoio tecnológico 
(conhecimento técnico)

100 22,52

Apoio jurídico para legalização/
formalização da atividade

99 22,29

Incentivo material à produção 
(semente, sêmen, matéria-
prima, equipamentos, etc.)

73 16,44

Incentivo financeiro/
microcrédito

50 11,26

Incentivo fiscal 15 3,37
Formação de incubadora(s) 11 2,47
Formação de distrito(s) 
industrial(is)

7 1,57

Apoio à produção

Experiências

Quantidade
% (Base: 
444 expe -
riências)

Apoio à formação de 
consórcio(s)/condomínio(s) 
de compra(s)

4 0,90

Outro(s) 27 6,08
Nenhum (Não há apoio da 
prefeitura.)

12 2,70

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1)  Fonte: Totais de apoio técnico/logístico/financeiro da prefeitura à produção. 
Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. Disponível em: 
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

Com relação ao apoio técnico/logístico/financeiro 
da prefeitura à comercialização, foram identificadas 
261 experiências (58,78% do total coletado) que, 
para a comercialização de seus produtos, contam 
com a cessão de espaço físico. O apoio específico 
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para exposição e venda é proporcionado a 204 
experiências (45,94%). Cursos de qualificação e 
profissionalizantes são dados a 165 experiências 
(37,16%). A cessão de recursos humanos é um tipo 
de apoio dado a 146 experiências (32,88%). Para a 
distribuição de produtos, 116 experiências (26,12%) 
têm apoio das prefeituras locais; 103 experiências 
(23,19%) contam com espaços para aproximação 
entre o produtor e o cliente; e 98 (22,07%), com 
apoio para constituição de cooperativa, associação 
ou grupo organizado. (Tabela 14)

Tabela 14. Total de experiências por tipo de apoio técnico/
logístico/financeiro da prefeitura à comercialização(1) e 
% sobre o total de experiências identificadas no período

Apoio à 
comercialização

Experiências

Quantidade % (base: 444 
experiências)

Espaço físico 261 58,78
Para exposição e venda 204 45,94
Cursos/
profissionalização/
qualificação

165 37,16

Cessão de recursos 
humanos

146 32,88

Para distribuição de 
produtos

116 26,12

Espaços para 
aproximação entre o 
produtor e o cliente

103 23,19

Para a constituição de 
cooperativa, associação 
e grupo organizado

98 22,07

Para legalização/
formalização da 
atividade

83 18,69

Compra/aquisição direta 
da produção

37 8,33

Incentivo financeiro/
microcrédito

34 7,66

Incentivo fiscal 14 3,15

Apoio à 
comercialização

Experiências

Quantidade % (base: 444 
experiências)

Para formação de 
consórcio/condomínio 
de venda/divulgação

5 1,12

Outro(s) 20 4,50
Nenhum 60 13,51

Nota: A soma dos percentuais excede 100% por causa das sobreposições.
(1) Fonte: Totais de apoio técnico/logístico/financeiro da prefeitura à comer-
cialização. Observatório do Programa Bolsa-Família. MDS/Seads/Cepam. 
Disponível em: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em: 8 set. 2008.

O incentivo financeiro/microcrédito e o incentivo 
fiscal, fatores expressivos para a estabilização de 
um empreendimento, alcançam, respectivamente, 
7,66% e 3,15% do total das experiências.

Indicadores – a possibilidade de construção

Efetivar o propósito de o Observatório transformar-
-se em um instrumento para agilizar processos 
decisórios relacionados à definição de diretrizes e 
à implantação de ações para inclusão socioprodu-
tiva, implica o cruzamento de dados registrados. Na 
Tabela 15 estão relacionados os indicadores de Mo-
bilização e de Empreendedorismo que expressam 
a capacidade de mobilização de recursos regionais 
e locais, construídos com a perspectiva de dispo-
nibilizar parâmetros que auxiliem os formuladores 
de política a definirem linhas de ação de combate 
à pobreza.

Na construção desses indicadores, foram consi-
derados a quantidade de municípios participantes 
no levantamento das experiências e o número de 
experiências registradas entre outubro de 2007 e 
setembro de 2008. São eles:

1. Mobilização (IM) = Total de municípios partici-
pantes/Total de municípios da Drads. 

2. Empreendedorismo (IE) = Total de experiências 
registradas/Total de municípios participantes da 
Drads.

A capital do Estado foi desconsiderada nesta análise 
por ser atípica. A jurisdição da Drads Capital está 
circunscrita a um único município que, por sua vez, 
está dividido em 31 subprefeituras e registrou uma 
única experiência.

As Drads que apresentam índice de mobilização 
dos municípios a elas jurisdicionados maior que 
a média do Estado são: Mojiana (0,750), Grande 
São Paulo Oeste (0,733), Botucatu (0,692), Bauru 
(0,641), Franca (0,609), Grande São Paulo Leste 
(0,600), Alta Paulista (0,591), Avaré (0,586), Vale 
do Ribeira (0,571), Alta Noroeste (0,558), Baixada 
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Santista (0,556), Sorocaba (0,548), Ribeirão Preto 
(0,520) e Piracicaba (0,481).

Tabela 15 - Indicadores de mobilização e 
empreendedorismo, discriminados por Drads

Drads IM IE

Alta Noroeste 0,558 1,333

Alta Paulista 0,591 1,308

Alta Sorocabana 0,344 1,273

Araraquara 0,269 1,143

Avaré 0,586 1,294

Baixada Santista 0,556 2,000

Barretos 0,421 1,625

Bauru 0,641 1,480

Botucatu 0,692 1,111

Campinas 0,465 1,950

Drads IM IE

Capital 1,000 1,000

Fernandópolis 0,306 1,333

Franca 0,609 1,357

Grande São Paulo ABC 0,143 3,000

Grande São Paulo Leste 0,600 1,500

Grande São Paulo Norte 0,000 0,000

Grande São Paulo Oeste 0,733 1,818

Itapeva 0,389 3,000

Marília 0,421 1,188

Mojiana 0,750 1,067

Piracicaba 0,481 1,846

Ribeirão Preto 0,520 1,385

São José do Rio Preto 0,404 1,316

Sorocaba 0,548 1,176

Vale do Paraíba 0,333 1,231

Vale do Ribeira 0,571 1,375

Total 0,478 1,442

Com relação ao empreendedorismo, as Drads cujos 
municípios participantes superam a média do Es-
tado são: Grande São Paulo ABC (3,000), Itapeva 
(3,000), Baixada Santista (2,000), Campinas (1,950), 

Piracicaba (1,846), Grande São Paulo Oeste (1,818), 
Barretos (1,625), Grande São Paulo Leste (1,500) e 
Bauru (1,480).

Os municípios que apresentam índices de mobili-
zação e de empreendedorismo acima da média do 
Estado estão sob a jurisdição das Drads Grande São 
Paulo Oeste, Baixada Santista, Bauru, Piracicaba e 
Grande São Paulo Leste.

CONSIDERAçõES FINAIS
A inclusão socioprodutiva já está prevista desde 
a Constituição Federal de 1988, que coloca como 
um dos objetivos da assistência social a inserção 
da população beneficiária no mercado de trabalho. 
Isso significa que, além dos históricos encaminha-
mentos de pessoas em situação de vulnerabilidade 
e de risco social aos serviços públicos, há premência 
de integração das diferentes políticas públicas para 
garantir o direito social ao trabalho.

Adultos desempregados, mulheres chefes de família 
e subempregados formam a maior concentração de 
público-alvo das experiências.

A maioria das experiências desenvolve atividades 
para melhorar o perfil profissional do seu público-
-alvo, sendo que apenas 20% delas conseguem 
garantir uma faixa de renda compatível com o salário 
mínimo da época. Cabe uma análise das estruturas 
e metodologias adotadas pelos municípios para o 
desenvolvimento de iniciativas de geração de renda, 
para detectar o motivo dos baixos resultados finan-
ceiros apresentados pelas experiências identificadas.

Destaca-se o fato de que, para a viabilização dos 
empreendimentos, as experiências de geração de 
renda identificadas precisam, na maioria dos casos, 
buscar interação com algum tipo de organização, 
além de buscar parcerias com a área de emprego, 
trabalho e renda e com as universidades ou facul-
dades públicas municipais.

É fundamental uma análise da qualidade e do 
grau de competitividade da produção artesanal, pois 
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o maior número de experiências produz artesanato, 
mas não garantem renda a seus integrantes.

O maior número de parcerias é mantido com o Poder 
Público municipal e com a área de assistência social. 
No âmbito da sociedade civil, as parcerias também 
estão centradas nessa área. Essa concentração 
indica a necessidade de um aprofundamento para 
compreender o motivo dessa ocorrência. 

A cessão de espaço físico e de recursos humanos 
para a produção e a comercialização de produtos 
são apoios que a prefeitura coloca à disposição 
de grande parte dos empreendimentos locais. Em 
menor escala, aparece o incentivo à constituição de 
cooperativas, associações e grupos organizados 
e à formalização da atividade. O microcrédito, o 
incentivo fiscal e o apoio de incubadoras têm pouca 
ocorrência.

Verifica-se que, em alguns municípios:
•	 As experiências são acompanhadas pelo Centro 

de Referência de Assistência Social (Cras).
•	 A produção agropecuária é comprada para ser 

usada na merenda escolar.
•	 Parcerias são feitas com empresas para criação 

de campo de trabalho.
•	 Há selo de inspeção para certificação de 

produtos.
•	 Há estímulo à agricultura familiar.
•	 O BPP aparece como uma instituição que finan-

cia empreendimentos.

Considerando o cenário aqui apresentado, é impor-
tante registrar o avanço dos municípios, nos últimos 
anos, quanto à geração de renda, pois o tema já 
passou a fazer parte da agenda local. Das experi-
ências observadas, poucas, entretanto, partem de 
algum estudo econômico ou estudo de mercado e 
nem se baseiam em um plano de negócios.  

Para tornar efetivos os projetos de geração de renda, 
é fundamental que o poder municipal aplique os co-
nhecimentos para promover o empreendedorismo 
e integre as ações dos órgãos da administração 

local de forma a apoiar, acompanhar, sistematizar 
e replicar as iniciativas. Para tanto, além de pre-
parar para o trabalho, são necessárias ações de 
desenvolvimento pessoal e gerencial e incubação 
de empreendimentos. Só assim uma cultura empre-
endedora poderá despontar em cada município e 
florescer em todo nosso Estado. 
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empresa Paulista 
de Planejamento 
Metropolitano S/A: 
marcos, enfoques e 
campos de atuação

O planejamento metropolitano no Estado de São 
Paulo tem alguns marcos históricos importantes, 
que se estruturam em torno da década de 1970, e 
aos quais se associam e se definem as trajetórias 
do órgão de planejamento concebido para cumprir 
essa finalidade. 

Os atos que precederam a fundação da Empre-
sa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 
(Emplasa) estão ligados a processos instaurados 
em âmbitos federal e estadual. Em 1973, além da 
Região Metropolitana de São Paulo, foram criadas 
por lei federal1 as Regiões Metropolitanas de Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, 
Belém e Fortaleza. 

No caso de São Paulo, no entanto, a preocupação 
com o planejamento metropolitano já estava explicita-
do na primeira política de regionalização administra-
tiva, que, em 1967, instituía, juntamente com outras 
nove regiões administrativas, a Região da Grande 
São Paulo.2 Além disso, ocorre na mesma data a 
iniciativa de promover a gestão do crescimento da 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com a 
criação do Grupo Executivo da Grande São Paulo 
(Gegran),3 que formulou as bases inaugurais do 
planejamento metropolitano com a elaboração do 
primeiro plano para a região: Plano Metropolitano do 

1   Lei Federal Complementar nº 14/73 com base na Emenda 1/69 da 
CF 67.

2   Decreto nº 48.162/67.

3   Decreto nº 47.863/63.

Desenvolvimento Integrado (PMDI), no qual já estava 
delineado o Sistema de Planejamento e de Adminis-
tração Metropolitana (Spam). De fato, esse conjunto 
de fatores veio organizar e propiciar a fundação da 
Emplasa, criada por instrumento legal (Lei Comple-
mentar nº 94, de 29/05/74), e formalmente constitu-
ída em 9 de maio de 1975, na forma de Sociedade 
Anônima, estando à época vinculada à Secretaria de 
Estado dos Negócios Metropolitanos (SNM). 

Desde então, do ponto de vista institucional e or-
ganizacional, a produção técnica da Empresa vem 
sendo construída no bojo de processos fortemente 
influenciados por conjunturas sociopolíticas, em 
que predominam ou se alteram as áreas de atu-
ação, os focos analíticos, o desenvolvimento de 
metodologias e instrumentos de trabalho, reunindo 
importante acervo de conhecimento sobre as re-
giões metropolitanas paulistas.

É nesse sentido que podem ser demarcados perío-
dos que caracterizam momentos diferenciados da 
história da instituição e da produção do conheci-
mento sobre o planejamento metropolitano paulista.

Inicialmente, situa-se o período de 1975 a 1980, 
que é o momento de fundação, caracterizado pela 
adoção do planejamento integrado, com a implanta-
ção dos instrumentos institucionais e técnicos para 
a fundamentação de sua atuação. Vale destacar a 
implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano 
(SCM) e o Sistema de Informações Geográficas para 
o Planejamento Metropolitano (Sigplam). O enfo-
que inicial do planejamento regional metropolitano 
abrange o território da Região Metropolitana de São 
Paulo e apresenta a marca da visão socioeconômica 
contextualizada pelo crescimento industrial, com re-
levância para os planos de investimento do setor pri-
vado. Delineiam-se linhas de trabalho configuradas 
nos principais eixos centralizados pelo planejamento 
regional, temático ou setorial, pela estruturação 
dos instrumentos e bases de planejamento e pela 
assessoria a municípios. O Plano Metropolitano 
de Desenvolvimento Integrado (PMDI) começa a 
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se implantar com a consolidação de estudos sub-
-regionais e o Plano Urbanístico Básico, a partir da 
óptica de crescimento econômico.4 

Essencialmente, a orientação que o órgão metro-
politano deveria imprimir à RMSP era direcionar o 
crescimento ou expansão urbana na direção leste–
oeste, onde os terrenos eram mais adequados à 
ocupação urbana. Com essa diretriz, pretendia-se 
restringir o crescimento urbano nos sentidos norte, 
sul e sudeste e a proteção dos recursos hídricos, 
como forma de garantir o abastecimento público de 
água. Os projetos prioritários previstos eram o trans-
porte estrutural de alta capacidade, o saneamento 
básico e o desenvolvimento urbano. Buscava-se 
promover a descentralização da atividade industrial 
pesada, a distribuição da população e a busca pela 
integração macrorregional de Campinas, Vale do 
Paraíba, Sorocaba e Baixada Santista.5 

O período que se segue é marcado pela alteração 
dos focos analíticos da Emplasa e de seu campo de 
atuação, abrangendo o final da década de 1970 até 
1994. As áreas de transporte e meio ambiente que 
apresentavam uma produção técnica importante6 pas-
sam a não ser mais prioridade na atuação da Empresa. 

Em transportes, foi marcante, em 1977, a criação da 
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do 
Estado de São Paulo (EMTU), que absorveu o núcleo 
de planejamento da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo. Posteriormente, em 1980, esta Empresa 
foi incorporada à Emplasa e, finalmente, revitalizada 
com nova legislação em 19867, transferindo essa 

4   Períodos envolvem as gestões do Laudo Natel e Paulo Egídio. 
Para detalhamento das informações, consulte o Plano Estratégico 
de Negócios (PEN), Reinventando a Empresa, Volume 4 – Cader-
no de Informações, São Paulo, março 2001.

5   Cf. Zuquim, Maria de Lourdes – Controle do Uso do Solo na RMSP, 
setembro de 2009.

6   Destaques para a elaboração e implantação dos Programas de 
Ação Imediata de Transportes e Tráfego (Paitt), os estudos para 
implantação do Sistema Básico de Transportes na Grande São 
Paulo e dos Sistemas de Transporte Urbano de Passageiros na 
RMSP e das Pesquisas Origem-Destino.

7   Em 13 de dezembro de 1977, a Lei nº 1.492 instituiu o Sistema 
Metropolitano de Transportes Urbanos, com a criação da EMTU. 

função de interesse comum com caráter de plane-
jamento metropolitano para tratamento especifica-
mente setorial. Os técnicos que ainda compunham 
o quadro da diretoria de Transportes da Emplasa 
são reabsorvidos pela Diretoria de Planejamento da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo.

A área de meio ambiente8 foi fortemente marcada 
pela elaboração das Leis de Proteção aos Manan-
ciais, editadas entre 1975 e 1977, e pelos dispo-
sitivos legais que buscavam controlar a atividade 
industrial e de mineração9, na visão integrada do 
planejamento metropolitano. No término deste se-
gundo período, a estruturação dessas atividades, o 
acompanhamento e a fiscalização das normas es-
tipuladas em lei são sub-rogados para a Secretaria 
do Meio Ambiente e para o órgão a ela vinculado, 
Cetesb, juntamente com todo o efetivo de técnicos 
que trabalhavam para esse fim. 

De 1995 a 2001, instaura-se uma crise do plane-
jamento sob os aspectos institucional e organiza-
cional. Se os seus primórdios são marcados pelo 
período autoritário, esta crise é movida pela impor-
tante onda neoliberal deflagrada em todo o aparelho 
do Estado, com especial ênfase para a redefinição 
do seu papel em relação à função de planejar as 
áreas metropolitanas, que, nessa visão, passa a ser 
inconsistente e não necessária à atuação governa-

Em 7 de julho de 1980, o Decreto Estadual nº 15.319 determinou 
a incorporação da EMTU/SP à Emplasa, vinculada, à época, à Se-
cretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos. Em 30 de janeiro 
de 1986, com o Decreto nº 24.675, foi recriada a EMTU/SP, com a 
principal atribuição de gerenciar e fiscalizar o sistema de transpor-
te intermunicipal de passageiros por ônibus na RMSP, tendo seu 
campo de atuação estendido mais tarde, quando foram criadas 
as Regiões Metropolitanas da Baixada Santista e de Campinas.

8   A Lei Estadual n° 898/75 disciplina o uso do solo para a proteção 
aos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recur-
sos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São 
Paulo. A Lei Estadual n° 1.172/76 delimita as áreas de proteção 
relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água a que se 
refere o artigo 2° da Lei n° 898/75 e estabelece normas de restri-
ção de uso do solo em tais áreas. O Decreto nº 9.714/77 aprova 
o Regulamento das Leis nºs 898/75 e 1.172/76 e dispõe sobre o 
disciplinamento do uso do solo para a proteção aos mananciais 
da Região Metropolitana da Grande São Paulo.

9   Lei de Zoneamento Industrial (1978) e Plano Diretor de Mineração 
(1970/1980).
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mental. Paralelamente à ação deliberada de extinção 
do órgão metropolitano, cria-se, em 1996, a Região 
Metropolitana da Baixada Santista e, em 2001, a de 
Campinas. Neste período conturbado, o campo de 
atuação ainda permanece centrado na RMSP com 
conotação para projetos pontuais sem escala macro 
ou de planejamento metropolitano.

Finalmente, em 2001, se inicia o último período, cujas 
características principais são as reconstruções organi-
zacional e institucional. Dois momentos são marcantes 
no recente processo de refundação da Emplasa.

Em 20 de março de 2001 se dá a alteração do Esta-
tuto Social da Empresa, com modificação da razão 
social, passando a alterar o escopo de atuação e 
modificando sua denominação para Empresa Pau-
lista de Planejamento Metropolitano S/A. O campo 
de atuação é ampliado, passando a incorporar, além 
da RMSP, as Regiões Metropolitanas recém-criadas 
da Baixada Santista e de Campinas. 

Outro momento importante é datado em 1º de ja-
neiro de 2011, quando o Governo paulista cria na 
sua estrutura administrativa a Secretaria do Desen-
volvimento Metropolitano10, direcionando o foco de 
ação para as áreas metropolitanas, explicitando-as 
como prioridades do atual Governo.

Além disso, vale salientar a ocorrência do fato jurí-
dico em que se dá a reinstitucionalização da RMSP, 
com a aprovação da Lei Complementar nº 1.139, de 
16 de junho de 2011, na qual é adotado o formato 

10   O Decreto nº 56.635 altera a denominação da Secretaria de Re-
lações Institucionais para de Desenvolvimento Metropolitano e o 
Decreto nº 56.639, de 1 de janeiro de 2011, organiza a Secretaria 
do Desenvolvimento Metropolitano, tendo como principal atribuição 
incluir a territorialidade nos processos de elaboração de políticas 
públicas e no fortalecimento da  capacidade de gestão e da go-
vernabilidade das regiões metropolitanas. A estrutura básica da 
Secretaria é composta, entre outros órgãos, pelo Conselho Deli-
berativo da Grande São Paulo (Codegran), pelo Conselho Consul-
tivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São 
Paulo (Consulti), pelos Conselhos de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada Santista e de Campinas, pelas Agências 
Metropolitanas da Baixada Santista e de Campinas, com os seus 
respectivos fundos, além do Fundo Metropolitano de Financiamen-
to e Investimento (Fumefi) e da Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S/A(Emplasa) como órgão de apoio técnico.

legal semelhante às Regiões Metropolitanas de 
Campinas e Baixada Santista. 

Do ponto de vista organizacional, há um processo de 
modernização de suas atividades pelo aporte dado 
pelas tecnologias da informação, estando em fase 
final de implementação o Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), que unifica as informações de 
base cartográfica, transpondo-as para a era digital 
e, em breve, em formato 3D. As informações de 
cunho socioeconômico podem ser ou estão georre-
ferenciadas, produzindo uma precisão e qualidade 
das informações que têm se refletido nos últimos 
trabalhos realizados.

Com o uso crescente das novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), a Emplasa ino-
vou os seus sistemas de informação e brevemente 
revolucionará o atendimento aos seus usuários, 
disponibilizando na web para download toda a 
produção de conhecimento gerado pela Empresa.

É preciso realçar que a produção técnica recente 
retoma o tratamento em escala metropolitana com 
destaque para a pesquisa Origem-Destino da Região 
Metropolitana de Campinas (2001/2005), a indicação 
de planejamento articulado e integrado com a elabo-
ração da Agenda para o Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de São Paulo (2004/2005) e do Quadro 
Habitacional Metropolitano – subsídios ao Plano 
Estadual de Habitação de Interesse Social (2009). 

Recentemente, merecem ser ressaltados os estudos 
sobre a Rede Urbana Paulista e Regionalização do 
Estado de São Paulo,11 que indicam como escopo 
de trabalho a necessidade de redimensionar o 
campo de atuação em escala macrometropolitana 
com foco na área denominada de Macrometrópole 
Paulista, cuja delimitação e fundamentação estão 
propostas nestes estudos.

11   Estudos desenvolvidos com base em Acordo de Cooperação 
Técnica, estabelecido pela então Secretaria de Economia e Pla-
nejamento (SEP), envolvendo a Empresa Paulista de Planejamen-
to Metropolitano S/A e a Fundação Sistema de Análise de Dados 
(Seade).
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Resumo

Este trabalho tem por objetivo descrever o processo de trabalho 
que subsidia com dados e informações as ações de monito-
ramento e avaliação da Secretária de Avaliação e Gestão da 
Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome. Assim pretende-se apontar em formato de relato de 
experiência as principais frentes do trabalho desenvolvido no 
Departamento de Gestão da Informação, bem como indicar os 
principais produtos tecnológicos disponíveis.

Palavras chave: produtos tecnológicos, ferramentas informa-
cionais, processo de trabalho, equipe, DGI, SAGI, MDS.

1  Toda experiência aqui relatada foi fruto da observação do trabalho 
executado pela  a equipe do DGI : Caio Nakashima; Carlos Eduardo 
de Andrade Brasileiro; Carlos Henrique Araújo Santana; Cristiano 
Pereira da Silva; Daniel Klinger Vianna; Dionete de Sousa Gonçal-
ves Sabate; Érika Paes Landim Castro; Fábio Alves Freire de Car-
valho; Frederico de Almeida Meirelles Palma; Gilmar Trindade dos 
Santos; Giovanna Quaglia; Gustavo Lima Ferreira; Helbert de Sou-
sa Arruda; João Pedro Oliveira Paiva; Johnny Ahrens; Luciana da 
Silva Oliveira; Marcelo Gomes Gadelha; Maria de Jesus Rezende; 
Monique Ribeiro de Meneses; Nicolle Yumi Yamada; Rafael Cotrin 
Henriques; Rafael Rodrigo Moreno; Ricardo de Carvalho Feitoza; 
Sabrina Medeiros Borges; Sérgio Matos de Andrade; Talita Santana 
Santos Barcellos; Tiago Hackbarth e Uiran Couto de Mendonça.

2  Agradecemos o  auxilio na elaboração desse  relato  ao Rafael 
Moreno; Carlos Eduardo de Andrade Brasileiro e Maria de Jesus 
Rezende .

INTRODUçãO

Criado, em 2004, para integrar políticas e programas 
de combate às desigualdades sociais no Brasil o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome tem como missão a construção de um novo 
paradigma de política social no Brasil. O MDS co-
meça então a responder pelas políticas nacionais 
de desenvolvimento social, de segurança alimentar 
e nutricional, de assistência social. Nesse contexto, 
como parte de um esforço para melhorar a gestão 
da informação sobre os programas e políticas de 
desenvolvimento social, também foi necessária a 
criação de uma Secretaria que pensasse na cons-
trução do Sistema de Avaliação e Monitoramento do 
MDS, e que fosse responsável pelas ações de ava-
liação e monitoramento dos programas, bem como, 
que pudesse gerar um grande fluxo de captação e 
disseminação de informações, com o objetivo mais 
amplo de melhorar o desempenho do Ministério.  

Desse modo, a criação da Secretaria de Avaliação 
e Gestão da Informação (SAGI) significou para o 
MDS uma inovação no governo federal seja na pers-
pectiva da institucionalização da função avaliação e 
monitoramento como parte do processo de gestão 
dos programas; como na perspectiva de prestar 
contas, através da publicização de indicadores de 
monitoramento, publicação dos resultados de estu-
dos de avaliação e disponibilização à comunidade 
científica dos dados das pesquisas. Assim a SAGI 
por meio de pesquisas de avaliação, ferramentas 
informacionais e painéis de monitoramento, subsi-
dia técnicos e gestores para a tomada de decisões 
e aperfeiçoamento de suas atividades. Cursos de 
capacitação, eventos e outras estratégias de dis-
seminação voltadas para a qualificação da gestão 
também são desenvolvidos pela Secretaria. 

Abordagem multidisciplinar e uso conjugado de 
diferentes técnicas de levantamento, organização 
e análise de informações permitem ao Ministério 
conhecer melhor o público-alvo de suas políticas, 
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a lógica de intervenção de seus programas, os 
problemas e boas práticas de implantação de suas 
ações e, naturalmente, os resultados e impactos do 
esforço governamental na área.

Para desempenhar suas funções, a SAGI está or-
ganizada em quatro departamentos que trabalham 
de forma integrada: o Departamento de Avaliação, 
o Departamento de Monitoramento, o Departamen-
to de Gestão da Informação e o Departamento de 
Formação e Disseminação.

O Departamento de Gestão da Informação (DGI) 
tem por missão realizar todas as frentes de trabalho 
relativas à gestão da informação, que compreende 
a coleta, o tratamento e a sistematização de infor-
mações relevantes, bem como desenvolver ferra-
mentas informacionais que subsidiam os gestores 
na tomada de decisão nas ações do Ministério nos 
estados, municípios e Distrito Federal. 

Todas essas frentes compõem um processo que 
termina no que podemos chamar de Gestão da 
Informação, com produtos bem definidos que permi-
tem aos usuários acessarem uma gama variada de 
informações dentro de uma ou mais das ferramentas 
informacionais. 

É importante destacar que as ferramentas informa-
cionais ou os produtos tecnológicos dependem 
de um insumo essencial que é o dado. Bem como 
todas as ferramentas informacionais ou os produtos 
tecnológicos geram também um produto essencial 
que é a informação. Nesse sentido fazer Gestão 
da Informação é desenvolver tecnologia (entendida 
como um conjunto de meios humanos e técnicos, 
dados e procedimentos, articulados entre si) como 
meio de receber informação, meio de processar a 
informação e meio de divulgar a informação, para 
novamente desenvolver tecnologia. Com isso temos 
que o DGI não trabalha com as ferramentas infor-
macionais como um fim em si, as ferramentas não 
funcionam por si só; elas dependem da informação 
que recebem, de infra-estrutura, do meio-ambiente 

onde estão instaladas e da utilidade da informação 
para os usuários/sociedade.

Desse modo todo o processo de trabalho do DGI na 
geração de produtos informacionais é um processo 
dinâmico, que envolve uma equipe técnica trans-
disciplinar3, com diferentes formações4, distintas 
trajetórias, campos de conhecimento e objetos de 
atuação, cada qual com modos de agir e soluções 
próprias para a condução de suas atividades e re-
solução de problemas5. Essa equipe é responsável 
por várias frentes de trabalho, que interagem de 
diferentes maneiras, num todo indissociável. 

FRENTES DE UM PROCESSO DE 
TRABALHO COMPLEXO

O processo de trabalho dentro do DGI segue a 
abordagem da complexidade6 para a construção da 
informação, com isso queremos dizer que não existe 
obrigatoriamente um fluxo de trabalho, ou mesmo 
uma sequencia linear de ações deterministas, mas 
sim frentes que interagem e tranformam-se mutua-
mente. Desse modo, os produtos tecnológicos cria-
dos não são necessariamente produzidos pela soma 
de partes do trabalho, mas por uma propriedade que 
emerge do proprio trabalho, de seu funcionamento, 
de suas dimensões, articulações e interrelações. 

Em outras palavras, o produto final é, essencial-
mente, definido pelos relacionamentos e pelos 
processos que dele surgem. Nesse sentido o tra-

3   Trabalha de modo a relacionar, interagir e integrar múltiplas 
disciplinas sem que uma se sobreponha a outra.

4    Engenheiro, Administrador, Economista, Sociólogo, Psi-
cólogo, Estatísticos, Analistas de Sistemas, Cientistas da 
Computação, Designer, Advogado.

5   Com vistas a garantir uma equipe transdisciplinar e dinâ-
mica, existe um trabalho de descoberta de talentos para 
alem da formação acadêmica, exigindo um olhar sobre 
habilidades e competências das pessoas.  Essa desco-
berta de talentos é feita tanto com os funcionários que 
compõem o departamento, bem como é foco de atenção 
na contratação de consultores.

6   Complexus: aquilo que é tecido conjuntamente.
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balho da equipe é visto como um todo em contínuo 
movimento em que todos os componentes estão 
interconectados num constante diálogo.

Para facilitar a compreensão, a seguir listamos as 
principais frentes de trabalho desse processo. No 
entanto, é importante observar que elas se conectam 
de modo complexo, como frentes que puxam uma a 
outra, criando novas conexões e significados. 

•	 Identificação e decupagem da demanda de 
informação; 

•	 Estruturação, carga e gerenciamento de base 
de dados;

•	 Concepção e implementação de uma solução 
tecnológica/computacional; 

•	 Produção de conhecimento;
•	 Publicização de dados.

Se fossemos pensar em uma imagem para ilustrar o 
processo de trabalho do DGI, poderíamos pensar na 
imagem de um fractal7. Assim, cada uma das frentes 
pode vir a ser o inicio de um dos processos para 
a Gestão da Informação e a partir daí puxar outra 
frente, e assim por diante as frentes se puxam e se 
conectam, sem uma obrigatoriedade de qual vem 
primeiro e qual vem depois, isso depende e emerge 
da própria natureza do processo que está sendo 
feito, como na figura abaixo um triângulo se conecta 
a outros triângulos e assim por diante, formando um 
sistema dinâmico, com múltiplas possibilidades:  

Figura 1. Articulação das frentes de trabalho do DGI

7   ‘Fractus’, o adjetivo de ‘frangere’, que significa ‘quebrar’ e consti-
tui a palavra-chave de um tema que pode ser encarado sob vários 
pontos de vista.

Identificação e decupagem da demanda 
de informação 

Nessa frente, existe um processo de articulação 
política e técnica, em que se requer da equipe do 
DGI escutar seus parceiros (outras Secretarias do 
Ministério) em sua demanda, identificando quais são 
as necessidades informacionais ou qual problema 
relacionado à informação está necessitando de 
desenvolvimento tecnológico.  Esse é o momento 
em que a equipe precisa dar suporte na definição 
organização da demanda para, a partir daí, identifi-
car a melhor solução tecnológica para a promoção 
da informação desejada. Destaca-se nessa frente 
à importância da articulação entre a equipe do 
DGI com as equipes das outras secretarias. Desse 
modo, da escuta da demanda inicia-se um contínuo 
movimento em que todos estão interconectados 
num diálogo constante.

Para a definição de qual produto informacional será 
desenvolvido, é necessário fazer uma triagem, reco-
nhecendo a demanda, e a partir dessa singularidade 
propor qual(is)  é (ou são) o(s) melhor(es)  formato(s)  
para a produção da informação desejada. Dessa 
maneira a equipe do DGI precisa fazer um trabalho 
de decupagem8, onde fragmenta a demanda como 
peças de um quebra cabeça que necessitam ser 
olhadas, organizadas e estruturadas em idéias, 
podemos dizer que aqui é feita uma transformação 
da linguagem social em linguagem tecnológica. 

Assim, o planejamento do produto tecnológico que 
o DGI irá criar está apoiado no que Edgar Morin 
chamou de “Método da Complexidade”. Escutar a 
demanda e transformá-la em um produto é a “busca 
de um modo de pensamento capaz de respeitar a 
multidimensionalidade, a riqueza, o mistério real; e 
saber que as determinações – cerebral, cultural, so-
cial, histórica – que se impõem a todo o pensamento 

8   O ato de recortar, ou cortar dando forma.
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co-determinam sempre o objeto de conhecimento”. 
(MORIN, 1989, p.14).

Desse modo vale observar que nem todas as 
demandas resultam em desenvolvimento de uma 
solução computacional, ou seja, não existe uma 
única resposta certa para a demanda. Quando 
falamos produto tecnológico não estamos falando 
obrigatoriamente de sistemas computacionais. Os 
produtos tecnológicos desenvolvidos pela equipe 
do DGI podem ser: a concepção e implementação 
de uma solução tecnológica/computacional; bem 
como, a construção e o cálculo de indicadores; a 
produção de relatórios de informações ou de esta-
tística descritiva, a análise de dados estratégicos 
com a elaboração de pareceres e notas técnicas, 
ou mesmo a atualização de dados e carga em uma 
das ferramentas já existentes.   

Cabe ressaltar que também é possível que uma 
demanda resulte em mais de uma resposta e que as 
mesmas podem ser complementares. Bem como, 
que uma demanda pode finalizar nela mesma, não 
resultando em nenhum produto para respondê-la.

Estruturação, carga e gerenciamento 
de base de dados

Nessa frente, são estabelecidas uma série de de-
finições quanto aos procedimentos de coleta de 
dados, fontes a serem utilizadas, metodologia para 
comunicação, intercâmbio e tratamento de bases 
de dados. Para a montagem de um sistema de 
informação, também é necessária as estruturação 
de base de dados. A principal matéria-prima de um 
sistema de monitoramento de programas sociais 
são os dados operacionais dos programas. No 
caso do MDS, esses dados não são produzidos 
apenas internamente, em suas várias secretarias, 
mas também externamente, pelo IBGE, IPEA, por 
outros ministérios, prefeituras, órgãos localizados 
em diferentes níveis federativos (estados e mu-
nicípios), bem como associações da sociedade 

civil. Há ainda informações que são extraídas de 
relatórios semi-estruturados, como por exemplo, os 
da CGU. Desse modo é importante o levantamento 
de ferramentas, sistemas de informação e base de 
dados existentes que possam ser aproveitados 
para auxiliar e/ou completar no desenvolvimento 
do(s) produto(s) informacional(is). Também é 
importante definir quais sistemas e quais dados 
desses sistemas iram interagir com as ferramentas 
a serem criadas.

Outro ponto importante é que um dos objetivos da 
construção dos sistemas para capturar e disseminar 
dados é a manutenção de um processo contínuo 
de acompanhamento e atualização da informação. 
Desse modo, no DGI existe uma frente de trabalho 
que lida com a carga e atualização constante dos 
dados. Desse modo as ferramentas disponibilizadas 
a sociedade são alimentadas constantemente por 
novos dados, sejam eles oriundos das secretarias fi-
nalísticas, que são as responsáveis pelo recebimen-
to dos dados por meio de sistemas e informações 
gerenciais já disponibilizados, bem como daqueles 
dados vindos de outras instituições como o IBGE e 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre outros. 

Destaca-se nessa frente não só o trabalho de carga 
e atualização dos dados, mas sim a atividade de 
gerenciamento da informação que exige da equipe 
uma atuação que vai alem da técnica, com perfil 
político e articulador, com vistas a manutenção 
constante de dialogo com as varias fontes de 
dados.

A título de exemplo, seguem alguns fluxos (figuras 
2 e 3) que constituem os bancos de dados do DGI.

A manutenção dos bancos do DGI, não são com 
periodicidades iguais. Para cada tipo de dado 
segue-se um processo em um determinado tempo, 
assim como o seu nível de granularidade, onde al-
guns dados são de agregamento estadual, como 
outros tantos são para nível municipal.
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Figura 2. Fluxo de informações municipais

Figura 3. Fluxo da SESAN- equipamentos
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Concepção e implementação de uma 
solução tecnológica/computacional 

A disponibilização de dados, cálculo de indicadores 
e a própria gestão da informação, requer a utilização 
de ferramentas computacionais para coletar, proces-
sar dados e disponibilizar informações em diversos 
formatos de acordo com o tipo de demanda. Desse 
modo, a equipe do DGI conta com profissionais da 
área da tecnologia da informação, que desenvolvem 
todos os sistemas disponibilizados pela SAGI.

O desenvolvimento de soluções eletrônicas neces-
sita de programas como sistemas operacionais, 
sistema gerenciador de banco de dados, linguagem 
de programação, entre outros.

O departamento optou em utilizar programas de 
código aberto para aderir às orientações do governo 
eletrônico e usufruir da liberdade de criação, e não 
se limitar frente às soluções de orçamento. Uma das 
características é a liberdade de criação, criatividade 
e pesquisa de soluções. O orçamento é algo restrito 
para o departamento e a utilização de códigos livre 
foi à alternativa encontrada para poder utilizar o 
maior número de soluções conforme a necessidade 
dos usuários.

A implementação de soluções tecnológicas – que 
incluem sistemas computacionais – é uma das prin-
cipais formas pelas quais o DGI explora novas fren-
tes de atuação. Isso se dá com o desenvolvimento 
de soluções rápidas e de complexidade inicialmente 
baixa, processo conhecido como prototipagem. 
A transformação da linguagem social em lingua-
gem tecnológica então se dá de forma evolutiva e, 
sempre que possível, colocando programadores e 
usuários da informação em diálogo direto.

O apoio a gestão do SUAS é um exemplo prático 
dessa postura de trabalho. Ele iniciou-se com a 
construção de um protótipo de questionário ele-
trônico – para os CRAS. Com isso foi possível para 
a equipe do DGI entender as dificuldades tecno-
lógicas que apareceriam no desenvolvimento de 

questionários bem como permitiu à equipe da SNAS 
entender melhor quais possibilidades concretas de 
soluções tecnológicas que estariam disponíveis. 
O diálogo direto entre programador e usuário da 
informação dava a este a noção clara e pronta da 
possibilidade de concretizar essa ou aquela idéia. 
Se o programador não tivesse condições de es-
timar a complexidade de implementação de uma 
determinada idéia, um protótipo da funcionalidade 
era criado – de complexidade simples, para que a 
resposta fosse rápida.

A cada ano da realização do Censo do SUAS, novas 
idéias são implementadas. Essas idéias partem 
dos usuários da informação – novos dados a se-
rem coletados, diferentes formas de visualização, 
novos questionários etc. – bem como da equipe 
de desenvolvimento – otimização na construção do 
questionário, automatização de relatórios, sugestão 
de diferentes formas de visualização etc. É justa-
mente esse fluxo bidirecional de idéias e atitudes 
que permitiu se chegar ao nível que o Censo do 
SUAS está atualmente.

Produção de Conhecimento

A frente de produção do conhecimento trabalha 
com construção de indicadores, analise descritiva 
de dados e analise relacional da informação.

•	 Construção de Indicadores

Um ponto importante para o desenvolvimento de 
informações estratégicas, é que o dado a ser cap-
tado possibilite medir e acompanhar determinada 
informação; desse modo a equipe do DGI, conjunta-
mente com seus parceiros, propõem, constrói e cal-
cula indicadores. Esses indicadores têm importante 
função exploratória no diagnóstico de situações 
concretas, na definição de metas prioritárias e no 
direcionamento das ações contínuas, na medida 
em que oferecem informações concretas para o 
conhecimento da realidade e orientam as ações, 
dando sustentação ao processo de gestão.



Relatos de Experiências
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

96

No que se refere à produção de indicadores, um 
exemplo é o índice de Desenvolvimento dos CRAS- 
IDCRAS – que tem se mostrado um importante 
instrumento de gestão dos serviços básicos de 
assistência social.

•	 Analise descritiva dos dados

Uma vez captados os dados necessitam de trata-
mento, as bases limpas e organizadas. Alem disso a 
equipe inicia um processo de cruzamento de dados, 
oferecendo informações quantitativas, operacionais, 
projetando a informação. Nessa frente são feitas ape-
nas a descrição e avaliação de um grupo de dados, 
sem tirar conclusões ou inferência sobre algo maior. 

Esses dados organizados e tratados são apre-
sentados na forma de gráficos, tabelas e dados 
numéricos de posição e/ou dispersão, servindo 
como subsidio para outras analises dentro do 
próprio departamento, ou para a SAGI ou mesmo 
para as outras secretarias, governo e sociedade. 
Alem de serem usados como subsídios, os dados 
descritivos são usados na atualização e carga das 
ferramentas. 

Um exemplo da apresentação destes dados são 
os tabuladores, que permitem o cruzamento de 
duas variáveis. Além das duas variáveis, também é 
possível fazer filtro por Estado, Municípios e Áreas 
Especiais.

Figura 4. Visão do Tabulador de Dados - Censo SUAS 2010 – CRAS RH

Figura 5. Resultado - Tabulador do Censo SUAS 2010 – CRAS RH 
Cruzamento entre Vínculo x Escolaridade
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•	 Analise relacional da informação

Além de fazer a analise descritiva dos dados, o 
departamento também recebe demanda para a 
elaboração de informações mais estratégicas, como 
pareceres, notas técnicas, relatórios, entre outros. 
Desse modo, existem na equipe pessoas que fazem 
uma analise mais aprofundada dos dados, pesqui-
sando novas fontes, buscando informações variadas 
e cruzando dados e analisando. 

Esse conjunto de dados analisados sobre determi-
nado conjunto de dados, é estruturado de maneira 
mais explorada e ponderada, e será usado para 
oferecer subsídios para as discussões internas do 
Ministério, bem como nas externas, com as três 
esferas do governo e sociedade civil. 

Essa análise mais aprofundada de dados não se 
restringe aos dados produzidos na SAGI ou no MDS, 
a equipe cria relações com dados disponibilizados 
por outros órgãos do governo, como os da saúde, 
educação, trabalho, IPEA, IBGE; bem como com 
dados internacionais. Desse modo os produtos 
gerados dessas analises possuem um olhar interse-
torial, conectando e comunicando diferentes fontes. 

As análises são disponibilizadas em apresentações, 
pareceres, notas técnicas, relatórios e produtos es-
tatísticos. O objetivo dessa ação é instrumentalizar 
a gestão na tomada de decisão, subsidiando na 
validação de processos, serviços e produtos, no 
aumento da efetividade dos programas e projetos, 
e na análise das políticas relacionados ao desenvol-
vimento social e combate a fome no Brasil.

Um exemplo de análise relacional foi à nota técnica 
que subsidiou o MDS em sua participação no Pla-
no Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 
Drogas, onde foram cruzados dados da Assistência 
Social (CREAS) com os dados da Saúde Mental do 
Ministério da Saúde (CAPS) e as pesquisas realiza-
das em 20 anos de crack no Brasil, e a partir daí feita 
projeção para a expansão de serviços assistenciais. 

•	 Publicização de dados

Todas as ferramentas são possíveis de serem aces-
sadas pela internet, sendo em sua grande maioria 
públicas. Para que isso seja possível a equipe 
trabalha com o planejamento, com a diversificação 
das opções de visualização das informações, do 
designer e layout das ferramentas nas páginas, na 
perspectiva de facilitar o uso, e torná-lo agradável 
e adequada a cada perfil de usuário. 

O objetivo é oferecer informações diferentes a dife-
rentes usuários; bem como possibilitar varias formas 
diferentes de apresentar o mesmo dado.

Essa disponibilização de dados de diferentes ma-
neiras garante que vários tipos de público possam 
acessar o dado e usá-lo no que fizer necessário. 
Cabe destacar que a publicização dos dados ga-
rante a transparência governamental.

Ainda dentro da publicização de dados, existe a 
preocupação em capacitar os usuários das ferra-
mentas no acesso a elas mesmas, desse modo a 
equipe desenvolve cursos em Educação a Distancia, 
com vistas a capacitar gestores e técnicos no uso 
das ferramentas.

Os Produtos Tecnológicos: Ferramentas 
Informacionais

Todo esse processo de trabalho descrito tem como 
seu núcleo da Gestão da Informação um conjunto 
de ferramentas informacionais que reúnem números 
e dados detalhados sobre os programas, projetos 
e ações do MDS. Como já foi dito, utilizando o 
recurso das ferramentas são feitas as coleta, arma-
zenamento, busca, processamento e divulgação 
de informações. As ferramentas informacionais 
compõem um banco de dados, com informações 
sobre o Programa Bolsa Família, ações e serviços 
de assistência social, segurança alimentar e nutri-
cional e inclusão produtiva realizadas pelo MDS no 
Distrito Federal, estados e municípios. Boa parte 
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dessas ferramentas está disponível para acesso 
público e, por meio delas, a sociedade pode obter 
dados de forma customizada, de acordo com suas 
demandas. Cabe lembrar que as ferramentas são 
modos de olhar o dado, conforme o perfil de quem 
vai acessá-lo. Assim é possível verificar o dado em 
formato de tabelas, gráficos, mapas, fichas, relató-
rios, apresentações, web aulas. 

Entre os destaques, está a Matriz de Informação 
Social (MI Social), uma estratégia de organização de 
informações para acompanhamento dos programas 
sociais do Ministério. Aberta ao público, ela fornece 
dados em diferentes formatos, de acordo com as 
necessidades do usuário, informações municipais 
ou estaduais, mensais ou anuais, desde 2004. O 
MDS conta também com ferramentas de gestão 
de dados disponíveis para acesso público, como o 
Dicionário Social do MDS (Dici-Vip), que disponibiliza 
informações sobre variáveis, indicadores, progra-
mas sociais e fontes; o Visualizador de Convênios 
(Visicon), que mostra os convênios firmados por 
estados e municípios com o MDS; e o Buscador 
de Códigos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O Monitoramento do Sistema Úni-
co de Assistência Social (Suas) 
também possui  ferramentas infor-
macionais para auxiliar na gestão.  
Os visualizadores (GERENTES) 
possibilitam o acesso direto a todos 
os dados coletados pelo MDS, por 
meio dos Censos SUAS, desde 
2007, para os Centros de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) e, 
desde 2008, para os Centros de 
Referência Especializados de As-
sistência Social (Creas) . 

Matriz de Informação Social (MI Social)

A Matriz de Informação Social (MI Social) é uma 
ferramenta de gestão da informação que reúne 
uma série de aplicativos que permitem monitorar 
os programas sociais do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS) por meio 
de dados e indicadores gerenciais. Ela disponibiliza 
informações e indicadores sociais específicos de 
estados, municípios e Distrito Federal, além de re-
giões especiais como o Semiárido,a Bacia do Rio 
São Francisco e os Territórios da Cidadania. 

A MI Social, possui informações desde 2004, é aber-
ta ao público e está em constante aperfeiçoamento. 
Além de garantir transparência à atuação do MDS, 
suas informações são estratégicas para tomadas de 
decisão no âmbito do Ministério. Os dados podem 
ser consultados em forma de planilhas eletrônicas, 
relatórios, tabelas, gráficos e mapas, todos exportá-
veis para aplicativos Office, por meios das Tabelas 
Sociais, do Atlas Social e do MI Vetor.

As Tabelas Sociais permitem a visualização de 
informações gerenciais – como acompanhamento 
físico-financeiro e indicadores sociais – no formato 

Figura 6. Visualização da página inicial para a MI Social

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI_menu/internet.php
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Figura 7. Visualização de tabela de dados na Tabela Social

de tabela. É possível realizar consultas sobre as 
ações MDS (uma ou mais), em um determinado 
tempo (mensal ou anual) e em uma localização es-
pecífica (municípios, estados, Brasil, regiões ou áreas 
especiais). O resultado pode ser exportado para uma 
planilha ou transformado em ficha. É útil, por exemplo, 
para reunir informações específicas sobre a atuação 
do MDS em um local, num período específico.

Acessando pelo Atlas Social, o usuário obtém as 
mesmas informações das Tabelas Sociais, porém 
disponíveis em forma de mapas. Essa ferramenta 
permite a edição de cores, legendas e recortes 
geográficos e temporais. É ideal para apresentação 
de dados em reuniões ou palestras. As informações 
também podem ser exportadas para um arquivo em 
versão PDF. 
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Com o MI Vetor, o usuário pode visualizar o histórico 
de uma iniciativa do MDS, numa linha temporal, 
por área abrangida, estados e municípios. Essa 
ferramenta é indicada para acompanhamento es-

Figura 8. Visualização de mapa com dados no Atlas Social

pecífico de um programa ou ação. Ela possibilita a 
exportação do histórico dos dados e a geração de 
gráficos e de estatísticas básicas.

Figura 9. Visualização de dados na MI Vetor
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O Mapas Temáticos MDS possibilita a visualização de 
mapas com a distribuição geográfica de uma ou mais 
ações do MDS. Essa visualização acontece através 

de temas pré-definidos, mas com flexibilidade para a 
seleção de subtemas e exportação para arquivos em 
formado de documentos que podem ser impressos.

Figura 10. Visualização de dados nos Mapas Temáticos do MDS

Os Relatórios de Informações são um modo utilitário, 
preformatado, de fácil acesso para a oferta de da-
dos gerais, políticos e sobre as ações de assistência 
social, transferência de renda, segurança alimentar 
e nutricional e inclusão produtiva nos estados e mu-
nicípios, por tema ou ação. Os relatórios podem ser 
gerados por município, estado ou Brasil e podem ser 
exportados para arquivos de fácil leitura e impressão.

O Painel de Monitoramento MDS possibilita a vi-
sualização de diferentes informações, sistemas e 
ferramentas. É uma ferramenta que traz uma outra 
forma de acessar dado de programas como o BPC, 
PAA, PETI, Cisternas e Paif.

O Dicionário Social do MDS (Dici-VIP) é uma ferra-
menta que oferece suporte às atividades de gestão 

do conhecimento desenvolvido ou adquirido no 
decorrer das ações de avaliação e monitoramento 
do MDS. 

Ele reúne quatro dicionários distintos (de variáveis, 
de indicadores, de programas sociais e de fontes), 
tem interlocução com todas as ferramentas infor-
macionais desenvolvidas pela Secretaria e pode ser 
considerado uma grande biblioteca de dados, infor-
mações e temas relacionados às ações do MDS.

O Visualizador de Convênios (Visicon) proporciona 
a realização de pesquisas sobre os convênios fir-
mados pelo MDS com estados e municípios. Ele 
oferece informações sobre seus status, objetos, 
concedentes, convenentes, vigência, valores, entre 
outros.
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Figura 11.  Visualização da página inicial para os Relatórios de Informações Sociais

Figura 12 . Visualização da página inicial para do DiciVip
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Gestão do SUAS

A Gestão do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) é uma iniciativa promovida de forma articu-
lada entre o MDS, estados e municípios para pro-
mover o fortalecimento da função de monitoramento 
no âmbito do SUAS. A estratégia foi desenvolvida e 
implementada em parceria entre a Secretaria de Ava-
liação e Gestão da Informação (SAGI) e a Secretaria 
Nacional de Assistência Social (SNAS), contando 
com um processo sistemático e informatizado da 
coleta à análise dos dados. Além dos questionários 
eletrônicos de coleta de dados, o processo inclui um 
conjunto de  ferramentas de acesso e visualização 
dos dados coletados e validados,atualmente de 
uso restrito aos gestores estaduais e federais de 
Assistência Social,. Essas ferramentas trazem os 
dados sobre os censos anuais, em diferentes for-
matos, realizados junto aos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), desde 2007 e Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social 
(Creas), desde 2008 em todo o Brasil.

Os municípios que possuem Cras ou Creas em 
funcionamento respondem aos censos, indepen-
dentemente da fonte de financiamento dessas ins-
tâncias. As informações dos censos são elementos 
indispensáveis para o processo de planejamento, 
acompanhamento e avaliação do Suas e, con-
sequentemente, para a consolidação da rede de 
proteção social brasileira.

No que se refere à produção de indicadores, em 
2008, o índice de Desenvolvimento dos CRAS- 
IDCRAS – foi desenvolvido como importante ins-
trumento de gestão dos serviços básicos de assis-
tência social, que permite comparar as unidades 
independente de sua localização.

Além do Gerente Cras e Creas, estão desenvolvi-
das outras ferramentas auxiliar a gestão em seu 
processo de expansão da rede, bem como para a 
disponibilização de informações, incluindo os indi-
cadores específicos já elaborados, para o acesso 
dos gestores municipais da assistência social.

Figura 13. Visualização da página inicial da Gestão do Suas

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/index.php?group=32
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Oficinas de Capacitação

Com o intuito de proporcionar acesso à capacita-
ção de qualidade a um maior número de técnicos e 
gestores de assistência social localizados em todo 
o País, a  SAGI amplia suas ações de capacitação 
em ferramentas informacionais por meio de cursos 
que utilizam novas tecnologias de informação e de 
comunicação. Os cursos são ofertados em formato 
de oficinas online de curta duração. As oficinas são 
materiais instrucionais voltados para o treinamento e 
divulgação das ferramentas informacionais da SAGI, 
que visam construir uma aprendizagem no âmbito 
prático, pois utiliza tanto recursos de questionários, 
quanto ferramentas de interação e colaboração.

As oficinas de aprendizagem online são ofereci-
das no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. 
Algumas oficinas baseiam-se em proposta de 
aprendizagem autoinstrucional e não contam com 
o acompanhamento de tutores. Elas são abertas 
ao público geral, que após o cadastro no ambiente 
virtual das oficinas terá total acesso aos conteúdos, 
sendo assim cada um realiza os estudos e conclui 
de acordo com suas possibilidades. 

Até o momento foram ofertadas oficinas online 
sobre as ferramentas: RI, MIVetor, Tabelas Sociais, 
Atlas Social, Metas de Desenvolvimento do CRAS 
e Política de Senhas de acesso aos sistemas da 
RedeSUAS.

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/oficinas

Figura 14. Visualização da página inicial das Oficinas de Capacitação
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Novas Ferramentas

Tendo em vista a maior publicização dos dados e a 
visualização dos mesmos de diferentes maneiras. A 
SAGI desenvolveu novas ferramentas que tem por 
objetivo agrupar dados que já estavam disponíveis 
nas outras ferramentas, mas que agora recebem 
uma nova forma de agrupamento, de recursos de 
busca e visualização. O objetivo é dar ao usuário 
maiores recursos para o acesso à informação. Entre 
as novas ferramentas destaca-se o Tab Social com 
informações dos programas do MDS e o Data Social 
que oferece informações agrupadas pelos eixos do 
Plano Brasil sem Miséria.

Tab Social

O Tab Social reúne bases de dados das áreas de atu-
ação do MDS, provenientes das pesquisas primá-
rias, registros de programas e cadastros públicos, 
dispondo também de ferramentas para tabulação, 
análise e extração de informações. É uma ferramenta 

para dados mais científicos.  Está dividida em áreas 
de interesse para pesquisa:

Tab Suas – O Tab SUAS permite elaborar tabulações 
dos dados levantados no Censo do Sistema Ùnico 
da Assistência Social - SUAS. Esse levantamento 
permite o monitoramento dos serviços executados 
no âmbito SUAS.

Tab Cad – O Cadastro Único para Programas So-
ciais é um instrumento que identifica e caracteriza 
as famílias com renda mensal de até meio salário 
mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no 
total. 

Nesta ferramenta você poderá, através das tabula-
ções dos dados, conhecer a realidade socioeconô-
mica dessas famílias, trazendo informações de todo 
o núcleo familiar, das características do domicílio, 
das formas de acesso a serviços públicos essenciais 
e também dados de cada um dos componentes da 
família.

Figura 15. Visualização da página inicial do TAB Social
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http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/simulacao/TabSocial/internet.php

Pesquisas IBGE/MDS – Os dados se referem 
ao suplemento de Assistência Social da Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais - Munic, que 
aborda informações da gestão da assistência 
social dos 5.565 municípios brasileiros. A Munic 
faz um levantamento de informações sobre a 
estrutura, a dinâmica e o funcionamento das 
instituições públicas de todos os municípios do País. 
Compreendendo informações das prefeituras e seus 
diferentes setores, e das políticas que envolvam o 
governo municipal e a municipalidade.

Pesquisas de Avaliação da Sagi – As pesquisas 
de avaliação do Ministério do Desen volvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), coordenadas 
pelo Departamento de Avaliação (DA), seguem 
um ciclo de várias etapas. A última etapa deste 
ciclo envolve a disponibilização dos microdados, 

Figura 16. Visualização da página inicial do Data Social

permitindo acesso às informações levantadas nas 
pesquisas para análises mais aprofundadas por 
parte da comunidade acadêmica e população em 
geral. Os microdados disponibilzados pelo MDS são 
desidentificados para preservar a privacidade dos 
respondentes. A ferramenta de pesquisa pertime 
baixar essas pesquisas, bem como seus banco de 
dados.

Data Social

É uma ferramenta que agrega varias ferramentas da 
Sagi, permite a visualização de dados dos progra-
mas do MDS agrupados pelos eixos e interesses do 
Plano Brasil sem Miséria. Sua funcionalidade está 
em ser uma ferramenta que se conecta as outras, 
agrega dados e é de fácil utilização. Pelo Data Social 
o cidadão pode obter informação das mais variadas 
usando um só recurso informacional.
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CONCLUSãO

Nesse resgate do processo de trabalho do DGI 
pretendeu-se mostrar que os produtos gerados são 
fruto do conhecimento, experiência e esforço da 
equipe do DGI, para atender aos problemas que o 
monitoramento e avaliação dos programas sociais 
do Ministério enfrentam, propondo uma perspectiva 
tecnológica baseada na interação de diversos atores 
sociais no âmbito de um processo de inovação. 

Foi possível observar que o DGI não é um criador de 
ferramentas, mas sim um Gestor da Informação, que 
usa da tecnologia da informação como arcabouço 
fundamental para o monitoramento e avaliação dos 
programas desenvolvidos pelo MDS. É importante 
salientar que essa descrição pretendeu apontar para 
a diferença em se fazer a Tecnologia da Informação 
Convencional de se fazer uma Tecnologia da Infor-
mação social. 

Percebeu-se que as ferramentas informacionais são 
fruto de um processo ativo, dinâmico e interativo 
entre o conhecimento tecnológico e a área social, 
sendo essencial o caráter humano e transdisci-
plinar da equipe.  O que está aqui posto, é que a 
experiência do DGI, aponta que fazer Gestão do 
Conhecimento na área social é ser animado por 
uma tensão permanente entre a aspiração a um 
saber não fragmentado, não compartimentado, não 

redutor, e o reconhecimento de que toda informação 
é parte e não o todo de qualquer conhecimento. 
Desse modo o processo de trabalho deve ser 
orientado de modo complexo e multidimensional, 
“humanizando a tecnologia”, para que essa se 
incorpore de forma harmônica ao monitoramento e 
avaliação, bem como ao desenvolvimento social e 
combate a fome no Brasil.
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3o levantamento para 
subsidiar o planejamento 
estratégico da Anipes

INTRODUçãO

O presente relatório exibe os resultados da terceira 
enquete realizada junto as instituições filiadas à 
Associação Nacional das Instituições de Planeja-
mento, Pesquisa e Estatística – Anipes, seguindo 
as atividades previstas para o Planejamento Estra-
tégico desta associação. O questionário coletou 
informações mais específicas sobre as instituições, 
complementando as captadas anteriormente o que 
permite a elaboração de diagnóstico mais completo 
acerca das pesquisadas e inventário dos produtos 
desenvolvidos por estas.

A pesquisa foi planejada para ser censitária, contudo 
somente 11 instituições responderam aos questio-
nários enviados. A amostra obtida não é representa-
tiva do universo, porém o resultado se faz importante 
na medida em que traz informações sobre:

•	 Organização Institucional;

•	 Organização do Sistema Estatístico no Estado 
ou Município;

•	 Organização do Sistema Cartográfico no Estado 
ou Município; 

•	 Estrutura Organizacional e Recursos Humanos;

Além de possibilitar às instituições apresentarem 
comentários adicionais, criticas e sugestões.

O período de coleta foi de fevereiro a março de 2011, 
com o objetivo de obter subsídios para avançar na 
discussão sobre as estratégias de consolidação de  
parcerias em rede e fortalecimento das associadas.  

A Anipes conta no seu quadro de associadas com 
as seguintes instituições:

Abrangência geográfica Instituição
UF em que se localiza 

a Sede
Instituições 

respondentes
Brasil Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE
Rio de Janeiro

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  Brasília 
- IPEA

Brasilia

Fórum Brasileiro de Segurança Pública São Paulo
Nordeste Escritório Técnico de Estudos Econômicos do 

Nordeste – ETENE - BNB
Ceará

Rondônia Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral 
– SEPLAN

Rondônia

Amazonas Superintendência da Zona Franca de Manaus - 
SUFRAMA

Amazonas

Roraima Governo de Roraima Roraima
Pará Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Ambiental do Pará - IDESP
Pará

Maranhão Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC

Maranhão X

Município de São Luís - 
MA

 Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Rural 

(continua)
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Abrangência geográfica Instituição
UF em que se localiza 

a Sede
Instituições 

respondentes
Piauí Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e 

Sociais do Piauí - CEPRO
Piauí

Ceará Instituto de Pesquisa e Estratégia econômica do 
Ceará - IPECE

Ceará

Rio Grande do Norte Instituto de Desenvolvimento Sustentável e meio 
ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA

Rio Grande do Norte

Paraíba Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual 
da Paraíba - IDEME

Paraíba

Pernambuco Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 
Pernambuco – CONDEPE/FIDEM

Pernambuco X

Alagoas Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Tesouro 

Alagoas

Sergipe Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano Sergipe

Bahia Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia - SEI

Bahia

Minas Gerais Fundação João Pinheiro FJP Minas Gerais X

Espírito Santo Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN  Espírito Santo

Município de Vitória - ES Prefeitura Municipal de Vitória Espiríto Santo

Município do Rio de 
Janeiro - RJ

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 
-IPP

Rio de Janeiro X

São Paulo Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
– Seade

São Paulo X

Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM - Cento de 
Estudos e Pesquisas de Administração Municipal

São Paulo X

Regiões Metropolitanas: 
São Paulo, Baixada 
Santista e Campinas

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
SA - Emplasa

São Paulo X

Município de São Paulo 
- SP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
- SMDU

São Paulo X

Paraná Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social -  Ipardes   

Paraná X

Rio Grande do Sul Fundação de Economia e Estatística - 
FEE 

Rio Grande do Sul X

Goiás Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e 
Informações Socioeconômicas - Sepin

Goiás X



Relatos de Experiências
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

110

HISTÓRICO DA ANIPES

A Associação Nacional das Instituições de Planeja-
mento, Pesquisa e Estatística – Anipes é uma ins-
tituição sem fins lucrativos que reúne os principais 
órgãos de pesquisa no campo do Planejamento Go-
vernamental e Estatísticas Públicas, com o propósito 
de promover o aprimoramento e disseminação dos 
métodos, aplicativos, produtos informacionais e es-
tudos socioeconômicos e geoambientais no Brasil.

A Anipes foi fundada em 1999 pela iniciativa de 
órgãos estaduais que já mantinham, desde 1996, 
contatos regulares para discussão de temas no 
campo das atividades de produção e análise de in-
formações, para subsidiar o planejamento governa-
mental e permitir o acompanhamento da conjuntura 
social e econômica no Brasil.

Desde então, o número de instituições filiadas tem 
aumentado, assim como o escopo da agenda temá-
tica de investigação e interesse comum. Atualmente 
são mais de 29 instituições filiadas, de norte a sul do 
país, reunindo instituições com diferentes naturezas 
organizacionais – fundações, autarquias e da admi-
nistração direta – e âmbitos de governo – federal, 
estadual e municipal.

A agenda de interesse de discussão e comparti-
lhamento institucional tem se ampliado, abarcando 
pesquisas, relatórios e sistemas de informação nas 
diversas temáticas relacionadas ao ciclo de formu-
lação, monitoramento e avaliação de políticas públi-
cas e às metodologias de levantamento de dados, 
tratamento de informação, produção de estatísticas 
e indicadores e disseminação de conhecimento 
acerca da realidade social, econômica e ambiental 
dos Estados e municípios brasileiros.

Por meio de encontros anuais, eventos regionais, 
cursos de capacitação de curta duração, Boletim de 
Estatísticas Públicas, projetos em rede entre outras 
iniciativas, as instituições filiadas têm a oportunidade 
de trocar experiências de pesquisas, compartilhar 

metodologias, capacitar suas equipes técnicas e 
desenvolver atividades em parceria técnica entre si e 
com o IBGE, Ipea, Ministérios e outras organizações 
no país e no exterior, com o intuito de colaborar com 
o aperfeiçoamento do Sistema Estatístico Nacional.

Em termos organizacionais, a Anipes é dirigida por 
uma diretoria composta por três instituições filiadas, 
eleitas em Assembléia Geral para um mandato de 
dois anos, para ocupar a Presidência, a Diretoria 
Científica e a Diretoria Administrativa-Financeira.

A composição atual de sua Diretoria é a seguinte:

Gestão 2010/2011: 

Diretor Presidente: Felícia Reicher Madeira (Fundação Siste-
ma Estadual de Análise de Dados – SEADE),

Diretor Científico: Maurílio Soares Lima (Agência Estadual 
de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco – CONDEPE/
FIDEM),

Diretor Administrativo-financeiro: Adelar Fochezatto (Fun-
dação de Economia e Estatística – FEE/RS) – Janeiro a 
Dezembro de 2010. Atualmente, responde por esta diretoria, 
Adalmir Antonio Marquetti (Fundação de Economia e Esta-
tística – FEE/RS).

RESULTADOS DA PESQUISA – 
RESUMO EXECUTIVO

•	 As 11 instituições respondentes à pesquisa têm 
a seguinte distribuição quanto à natureza jurídi-
ca: 4 são fundações, 4 são autarquias, 2 são 
departamentos ligados a secretaria de Estado 
e 1 é empresa de economia mista. A amostra 
é composta por 2 instituições municipais e as 
demais são estaduais.

•	 A região sudeste apresentou 55% das institui-
ções respondentes, a centro-oeste apresentou 
apenas um órgão participante, enquanto que a 
representação do nordeste e sul do Brasil deu-
-se pela participação de 2 instituições em cada 
uma das regiões.
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•	 Quanto ao quantitativo de funcionários envolvi-
dos em atividades de produção/disseminação 
de informações estatísticas pode-se afirmar que 
quase todas as instituições têm um alto per-
centual de funcionários nessa atividade, exceto 
uma que apresenta em torno de 40% do quadro 
desenvolvendo ações dessa natureza.

•	 O tempo de existência dessas instituições é 
bastante diferenciado, pois há uma instituição 
criada antes de 1970, cinco que foram criadas 
na década de 70 e três na de 90, enquanto que 
as duas mais recentes foram instituídas a partir 
do ano de 2001.

•	 Das 11 instituições respondentes, 90,9% pos-
suem atribuições relacionadas a disseminação 
de informações estatísticas no Estado/Município 
definidas em Leis, decretos do Poder Executivo 
ou Artigo na Constituição estadual/municipal, 
sendo apenas uma a exceção por não se en-
quadrar nesta característica.

•	 Somente 3 instituições tem o papel de coor-
denação das estatísticas estaduais/municipais 
atribuído por leis, decretos do Poder Executivo 
ou Artigo na Constituição estadual/municipal, 
garantindo-lhe acesso a dados produzidos nas 
demais instâncias de governo, enquanto que 
uma das respondentes possui tal atribuição 
contemplada no Estatuto Social. Entre os infor-
mantes, 5 órgãos - 3 estaduais e 2 municipais 
possuem  a responsabilidade pela  coordena-
ção do sistema cartográfico conferida por leis. 
Destes, apenas uma, além de coordenadora das 
Estatísticas e do Sistema Cartográfico do Esta-
do, tem a responsabilidade pela padronização 
de nomenclaturas, classificações estatísticas 
ou regionalizações territoriais empregadas no 
Estado garantida por Leis, decretos do Poder 
Executivo ou Artigo na Constituição Estadual.  

•	 As formas de cooperação entre secretarias de 
governo na produção e compilação das esta-

tísticas em quase todas as instituições respon-
dentes não são especificadas por leis, decretos 
do Poder Executivo ou Artigo na Constituição 
estadual, somente 2 dos órgãos tem esta co-
operação estabelecidas juridicamente. Quanto 
a obrigatoriedade de prefeituras/subprefeituras 
no fornecimento de informações só a tem essa 
garantia determinada por lei. Ao ser considerado 
o fornecimento de dados das operações das 
concessionárias de serviços públicos apenas 
uma instituição entre as respondentes tem esse 
serviço assegurado legalmente.

•	 Dentre as 11 instituições somente duas apre-
sentam a característica de compilar/disseminar 
todas as informações tanto de natureza estatís-
tica como cartográficas produzidas no Estado 
e três são as únicas no Estado a compilar/
disseminar as informações de natureza apenas 
cartográfica. Outras duas não informaram quan-
to a exclusividade na compilação/disseminação 
das informações de natureza cartográfica. Todos 
os 11 estabelecimentos participam de atividades 
institucionais e projetos com o IBGE.

•	 Seis Institutos receberam nos últimos 4 anos 
apoio financeiro para desenvolver seus estudos 
e pesquisas, sendo que quatro receberam ex-
clusivamente da Rede IPEA, uma recebeu tanto 
da Rede IPEA como do FAP C&T e a outra rece-
beu do Banco Mundial, Cities Alliance, CNPq e 
Fapesp. Contudo dez das onze instituições res-
pondentes tem projetos de cooperação técnica 
com Universidades ou com outras instituições 
de pesquisa.

•	 Apenas duas instituições integram a Comissão 
Nacional de Cartografia – CONCAR, ambas co-
ordenadoras estaduais do sistema cartográfico, 
sendo uma delas integrante do Comitê Regional 
Nordeste. 

•	 Nenhuma tem unidade de coleta, tratamento ou 
análise em outros municípios do Estado, além 
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daquele localizado na capital. Apenas uma das 
entidades não está instalada em prédio ou local 
específico, com separação física claramente 
definida do órgão de governo ao qual pertence.

•	 Quanto ao espaço físico disponível, nove institui-
ções forneceram estimativas em metros quadra-
dos, a menor com 150 m2 e a maior com 9000 m2.

•	 Quando indagadas sobre o último concurso 
público para ingresso de servidores na institui-
ção, 3 órgãos responderam que nunca foram 
realizados concursos, enquanto um justificou 
que o instituto possui quadro comissionado, 
outro realizou, em 2010, seleção simplificada e 
mais um realizou o último concurso na década 
de 1990. Os demais institutos realizaram con-
curso nos anos de 1983, 2004, 2005, 2007 e 
2010, cada um.

•	 Entre as instituições pesquisadas quatro tem 
plano de carreira regulamentado, especificando 
cargos e requisitos de progressão funcional; 
duas possuem programa anual de treinamento, 
que identifique necessidades de formação e 
arque com despesas de qualificação dos fun-
cionários e cinco tem normas que incentivem 
ou facilitem a formação em nível superior e 
pós-graduação. 

Somente um dos estabelecimentos indagados 
possui as três políticas de recursos humanos 
juntas. 

•	 A contratação sob regime estatutário em quatro 
das instituições respondentes é a forma predo-
minante, enquanto que em outras três tem-se 
uma maioria celetista e nas demais se observa 
uma diversificação nos tipos de contratos.
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Macrometrópole e os 
primeiros resultados 
do Censo 2010 

A Empresa Paulista de Planejamento Metropolita-
no S/A (Emplasa), em parceria com a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), 
realizou, entre 2009 e 2010, estudo sobre a rede 
urbana paulista e a regionalização do Estado de 
São Paulo. Este estudo identificou a Macrometrópole 
Paulista (MMP), fenômeno urbano que se consolidou 
nos últimos dez anos e que conformou uma nova 
escala de metropolização no território paulista, 
estruturando o mais amplo e complexo sistema de 
cidades do País.1

Ocupando a porção sudoeste do Estado, a Ma-
crometrópole Paulista atinge uma área de 40 655 
quilômetros quadrados – 16% do território paulista 
e 0,5% do nacional – formada por 153 municípios, 
com cerca de 30 milhões de habitantes (72% da 
população paulista), distribuídos em 51% da man-
cha urbana do Estado de São Paulo, onde a taxa de 
urbanização é de quase 95%. Além da população, a 
Macrometrópole Paulista responde por mais de 80% 
do Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo e 
por mais de 27% do nacional. 

Essa conformação territorial abrange as três regiões 
metropolitanas paulistas – São Paulo, Campinas e 
Baixada Santista –, as Aglomerações Urbanas de 
São José dos Campos, Sorocaba, Jundiaí e Pira-
cicaba, além das microrregiões: Bragantina e São 
Roque, todas com influência significativa do polo 
principal – Município de São Paulo. O território do 

1   Para consultas detalhadas, veja Morfologia e Hierarquia da Rede 
Urbana Paulista e Regionalização do Estado de São Paulo in: 
<http://www.emplasa.gov.sp.gov.br/portalemplasa/Relatórios/
relatorios.html> e também Rede Urbana e Regionalização do Es-
tado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial, 2011. 

conjunto macrometropolitano, ainda que não total-
mente conurbado – em razão de barreiras físicas 
e/ou áreas protegidas –, está articulado por um 
sistema viário e de transporte que favorece intensa 
integração funcional das estruturas produtivas.

Sua estrutura econômica é diversificada e complexa, 
com o desenvolvimento de atividades modernas 
e de alta tecnologia nos diversos segmentos eco-
nômicos. Abriga novas formas de organização da 
produção, bem como importantes atividades de 
serviços especializados, inclusive na execução de 
pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias e 
formação de recursos humanos de alta qualificação.

Como desdobramento da complementaridade e 
da integração funcional, a Macrometrópole Paulista 
caracteriza-se pela concentração de fluxos econô-
micos e de pessoas. Os deslocamentos de cargas 
produzidos equivalem a, aproximadamente, 65% do 
total do Estado e aqueles atraídos para a região atin-
gem 63%. A movimentação de passageiros também 
tem densidade expressiva, correspondendo a 82% no 
que se refere às origens e a 73% quanto aos destinos. 

A articulação e integração que se estabelecem 
entre as aglomerações e centros urbanos nesse 
espaço do território paulista são tão intensas que 
seus principais problemas demandam solução de 
maneira integrada. Como são muitas as questões 
de interesse comum – abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgotos, tratamento do lixo, 
moradia, transporte público, atendimento à saúde 
e educação –, torna-se mais produtivo, econômico 
e eficiente enfrentá-las conjuntamente, por meio de 
políticas públicas articuladas, sendo este um dos 
principais desafios do planejamento e da gestão 
estratégica desse território. 

Como forma de enfrentar esse desafio, o atual Go-
verno do Estado de São Paulo criou a Secretaria 
do Desenvolvimento Metropolitano, que, por seu 
turno, elegeu a Macrometrópole como foco de sua 
atuação. Esta deverá pautar-se na elaboração de 
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rações urbanas e microrregiões que compõem a 
MMP permite observar que a Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP) teve a menor taxa de cresci-
mento populacional (0,97%), enquanto a Aglome-
ração Urbana (AU) de Jundiaí, formada por sete 
municípios, ostentou o maior crescimento: 1,88%. 
Os dados confirmam a tendência que já vinha sendo 
observada e também as projeções realizadas pela 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(Seade) no que diz respeito à queda na taxa de 
crescimento, em razão do decréscimo nas taxas de 
fecundidade e migração. 

A redução do crescimento populacional da RMSP 
encontra respaldo no registro de saldos migratórios 
negativos entre 2000 e 2010, principalmente para o 
município-sede, de acordo com o Seade, estimados 
com base nos dados já divulgados do Censo. Nos 
demais municípios da RMSP, o saldo migratório, 
embora positivo (2,5 mil pessoas ao ano), é subs-
tancialmente menor do que o registrado nos anos 
1990 (75 mil pessoas ao ano). O mesmo padrão foi 
observado para a RMBS. Santos manteve saldos 
negativos e os demais municípios, embora ainda 

uma Agenda de programas e projetos articulados, 
visando incluí-la nas estratégias conjuntas de in-
tervenção e na formulação e desenvolvimento das 
políticas públicas regionais. A nova cidade-região 
deverá ser instituída por lei até o fim deste ano. 
O objetivo é criar um marco legal para planejar e 
financiar políticas públicas compartilhadas com 
os municípios, numa ação que imprime um novo 
modelo de gestão política compartilhada no Brasil. 

Entender profundamente essa dinâmica urbana 
configurada na Macrometrópole é tarefa da Empla-
sa. Para tanto, os dados já divulgados pelo Censo 
2010 estão sendo objeto de estudo e servirão de 
subsídios para a ação integrada do Governo no 
âmbito metropolitano, associando políticas públicas 
para a execução de planos e programas nas áreas 
de habitação, transporte e saneamento.  

Entre 2000 e 2010, a Taxa Geométrica de Cresci-
mento Anual da população do Estado de São Paulo 
atingiu 1,09% e a Macrometrópole (MMP), 1,15%, 
muito semelhantes, já que esse conjunto regional 
influencia, por sua magnitude, o Estado de São 
Paulo. Uma observação sobre as regiões, aglome-

Tabela 1 - População residente (2000 / 2010)

Macrometrópole Paulista

População residente Em 01.08.2000      Em 01.08.2010          TGCA(%)

ESP 37.032.403                 41.262.199 1,09

MMP 26.823.356                                                30.060.417 1,15

RMSP 17.878.703 19.683.975 0,97

RMC 2.338.148 2.797.137 1,81

RMBS 1.476.820 1.664.136 1,20

AU de Jundiaí 580.131 698.724 1,88

AU de Piracicaba 1.158.425 1.307.256 1,22

AU de Sorocaba 1.225.020 1.447.331 1,68

AU de São José dos Campos 1.597.581 1.807.636 1,24

MR Bragantina 336.247 391.738 1,54

MR São Roque 232.281 262.484 1,23

Fonte: IBGE. Sinopse do Censo Demográfico de 2010. Dados Preliminares.
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com saldo positivo, tiveram redução na comparação 
com o decênio anterior.  Com isso, o volume anual 
líquido de migração para esta Região passou de 
13 mil pessoas, entre 1991/2000, para cinco mil no 
decênio 2000/2010. Dentre as Regiões Metropoli-
tanas, a de Campinas é que surge como polo de 
atração populacional, com saldo migratório de 23,6 
mil pessoas ao ano entre 2000 e 2010.2

Confirma-se também o crescimento das cidades 
médias da MMP, sendo que a maior parte delas 
localiza-se ao longo de eixos viários com origem na 
RMSP. Entre 2000 e 2010, houve aumento de 20% 
do número de cidades com população entre 100 
e 500 mil habitantes. Essa é uma tendência que já 
vinha sendo detectada nos estudos da Emplasa e 
mostra um movimento de reorganização produtiva 

Tabela 2 - População (2000 / 2010)

Macrometrópole Paulista

Regiões/AU/MR Ano Abaixo de
100 mil

Entre 100
e 500 mil

Acima de 
500 mil

RMSP
2000

2010

17

14

17

20

5

5

RMC
2000

2010

13

11

5

7

1

1

RMBS
2000

2010

4

4

5

5

0

0

AU Jundiaí
2000

2010

6

5

1

2

0

0

AU Piracicaba
2000

2010

18

18

4

4

0

0

AU São José dos Campos
2000

2010

14

14

4

4

1

1

AU Sorocaba
2000

2010

20

17

2

4

0

1

MR Bragança
2000

2010

9

9

2

2

0

0

MR São Roque
2000

2010

5

5

0

0

0

0
Total MMP 2000 106 40 7
Total MMP 2010 97 48 8
Var % -8 20 14

Fonte: IBGE. Censo 2010.

no Estado, com efeitos positivos importantes de 
descentralização dos investimentos.  

Também estão sendo feitos estudos em relação à 
geração de empregos na MMP, a fim de verificar 
se há alguma tendência de desconcentração. As 
tabelas acima mostram a participação do total de 
empregos de cada região no total do Estado em 
2000 e 2010 e a participação do município-sede no 
total da região. Há uma tendência de crescimento 
dos empregos nas Aglomerações Urbanas, com a 
taxa ultrapassando aquela verificada nas regiões 
metropolitanas, como a AU de Jundiaí, com alta de 
109%, e a de Sorocaba, com 78%. Certamente, a 
concentração na RMSP é ainda muito elevada, mais 
de 50%, mas é notório que o crescimento popula-
cional de cidades de médio porte, acompanhando 

2   Fundação Seade – SP Demográfico – Resenha de Estatísticas Vi-
tais do Estado de São Paulo – abril de 2011.
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Tabela 3 - Participação percentual dos empregos (2000 / 2010)

Macrometrópole Paulista

Regiões/AU/MR 2000 2010 %
Participação (%)

Estado 2000 Estado 2010

Estado de São Paulo 8.049.532 12.873.605 60,0 100,0 100,0

RMSP 4.630.809 7.166.407 55,0 57,5 55,7

RMC 520.269 918.303 77,0 6,5 7,1

RMBS 238.016 374.414 57,0 3,0 2,9

AU Jundiaí 118.186 246.699 109,0 1,5 1,9

AU Piracicaba 223.907 385.819 72,0 2,8 3,0

AU Sorocaba 226.822 403.416 78,0 2,8 3,1

AU São José dos Campos 282.893 462.934 64,0 3,5 3,6

MR Bragantina 72.861 103.469 42,0 0,9 0,8

MR São Roque 44.685 50.361 13,0 0,6 0,4

Fonte: RAIS. Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 4 - Participação do município-sede no total de empregos da região (2000 / 2010)

Macrometrópole Paulista

Em %

   Regiões/AU/MR                                                                                            2000                                      2010

RMSP/São Paulo 69,4 68,0

RMC/Campinas 46,6 42,1

RMBS/Santos 49.9 45,1

AU Jundiaí/Jundiaí 72,5 65,7

AU Piracicaba/Piracicaba 29,9 30,5

AU S. José dos Campos/São José dos Campos 41,2 44,6

AU Sorocaba/Sorocaba 41,9 43,8

MR Bragantina/Bragança Paulista 30,4 37,4

MR São Roque/São Roque 24,8 36,1

Fonte: RAIS. Ministério do Trabalho e Emprego.

processos de localização e dinâmica de expansão 
das atividades econômicas no Estado, vem provo-
cando modificações nos padrões de estruturação 
da rede urbana paulista. 

A importância e o dinamismo da Macrometrópole 
Paulista exigem a adoção de uma estratégia de 

desenvolvimento territorial e de uma nova forma 
de atuação do Governo de São Paulo, mediante: 
a focalização espacial precisa; as integrações 
setorial, institucional, espacial e social das ações, 
além da criação de novas formas de atuação e 
aperfeiçoamento dos instrumentos de política pú-
blica existentes.
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Abstract

This paper describes the approach adopted by the Secretariat 
of Evaluation and Information Management from the Ministry 
of Social Development and Fight Against Hunger using geo-
referencing tools as a way to integrate information from social 
programs and actions implemented by other secretariats and 
institutions.

Resumo

Este trabalho descreve a estratégia adotada pela Secretaria 
de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome usando ferramentas de 
georreferenciamento como forma de integração de informações 
de programas e ações sociais realizadas por outras secretarias 
e instituições.

*  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fo-
me – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
– Departamento de Gestão da Informação (MDS/SAGI) 
Brasília – DF – Brazil.

**  Departamento da Ciência da Computação – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS - Brazil. 

(carlos.brasileiro, caio.nakashima, frederico.palma}@mds.gov.br, marcelox3010@gmail.com)

1. INTRODUçãO

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS) foi criado em janeiro de 2004, pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a missão 
de promover a inclusão social, a segurança ali-
mentar, a assistência integral e uma renda mínima 
de cidadania às famílias que vivem em situação de 
pobreza. Para isso, o órgão implementa inúmeros 
programas e políticas públicas de desenvolvimento 
social, realiza a gestão do Fundo Nacional de Assis-
tência Social (FNAS) e aprova os orçamentos gerais 
do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço 
Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Social do 
Transporte (Sest).

Por meio de programas de transferência direta de 
renda, como o Bolsa Família, o MDS proporciona 
cidadania e inclusão social aos beneficiários, que 
são comprometidos com atividades de saúde e 
educação. O Ministério também realiza ações estru-
turantes, emergenciais e sustentáveis de combate à 
fome, através de ações de produção e distribuição 
de alimentos, de incentivo à agricultura familiar, de 
desenvolvimento regional e de educação alimentar, 
respeitando as diversidades culturais brasileiras. O 
órgão dedica-se, ainda, a consolidar o direito à as-
sistência social em todo o território nacional e dar 
agilidade ao repasse de verbas do Governo Federal 
para os estados e municípios.

Dentro do organograma do Ministério encontra-se 
a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
– SAGI, cuja uma de suas competências é “desen-
volver e implementar instrumentos de avaliação e 
monitoramento das políticas e programas referentes 
ao desenvolvimento social e combate à fome”.

Atividades de avaliação e principalmente de mo-
nitoramento precisam de dados como insumos. 
Entretanto, quando o Ministério foi criado, não hou-
ve a institucionalização de nenhum fluxo para que 
dados chegassem à equipe da SAGI. Ou seja, foi 
necessária por parte da SAGI a adoção de diversas 
medidas que vinham antes das suas atividades fim.
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A primeira delas foi a realização de um mapeamento 
de todas as fontes de dados relativos aos programas 
sociais do Ministério. O MDS iniciou seus trabalhos 
atuando em diversas frentes, através de vários 
programas e ações, cada uma delas gerando um 
conjunto diferente de dados e relatórios. Era preciso, 
portanto, que a SAGI tivesse acesso a tais dados.

A postura adotada frente a essa situação é oferecer 
contrapartidas para o recebimento dos dados. Es-
sas contrapartidas são sistemas eletrônicos que de 
alguma forma pudessem ser úteis aos departamen-
tos onde estavam localizadas as fontes primárias de 
dados gerados no âmbito das ações do Ministério.

Dentre os sistemas construídos na SAGI desta-
cam-se:

•	 Matriz de Informação Social;

•	 Ferramenta de pontuação de propostas para 
editais da Secretaria de Segurança Alimentar e 
Nutricional;

•	 Censo do Sistema Único de Assistência Social.

2. FERRAMENTAS DE 
GEORREFERENCIAMENTO

Dos sistemas listados anteriormente, será 
ressaltado neste artigo os componentes ou 
módulos de georreferenciamento, que têm 
conseguido um retorno muito satisfatório por 
parte dos usuários.

2.1. Matriz de Informação Social – MI 

Social

A MI Social foi criada como “atrativo” para 
incentivar os setores que detêm dados a 
compartilhá-los: sendo devidamente alimen-
tada, a Matriz proporciona a visualização de 
seus dados em diversas formas.

Um dos componentes da MI Social é o Atlas Social, 
que permite a construção de mapas temáticos. 
Esse componente foi construído para oferecer, 
dentre outras, as seguintes potencialidades:

•	 Identificação de territórios com valores muito 
discrepantes em relação a seus vizinhos;

•	 Identificação de comportamento anômalo de 
determinada variável em determinado território 
ao longo do tempo;

•	 Verificação dos efeitos de determinado progra-
ma em relação a seus objetivos.

A figura 1 dá um exemplo de visualização dos dados 
agregados por município referentes às cisternas 
construídas pela Articulação do Semi Árido até o 
mês de dezembro de 2010.

O Atlas Social, porém, apresenta algumas limita-
ções. A menor unidade territorial representada no 
Atlas é o município, levando a inevitáveis deduções 
de comportamentos individuais a partir de dados 
agregados e prováveis distorções. 

Figura 1. Visualização de dados no Atlas Social
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Figura 2. Visualização de mapa na ferramenta MDS em Mapas

Além disso, o Atlas não possui integração com o 
Google Maps nem outras ferramentas populares 
para construção de mapas. 

Deve-se destacar também que apenas uma camada 
é apresentada por vez e o Atlas Social não permite 
a utilização de dados customizados pelo usuário. 
Por acreditar que a superação dessas limitações 
pudessem levar à aquisição de mais dados, outras 
ferramentas eletrônicas foram construídas.

2.2. MDS em Mapas

Essa ferramenta foi criada na tentativa de resolver 
algumas das limitações do Atlas Social: permite a 
definição de múltiplas camadas e a definição de 
mapas a partir de dados espalhados em múltiplas 
bases, que não precisam estar em nenhum formato 
específico (Figura 2).ra 2. Visualização de mapa na ferramenta 

A equipe da SAGI observou que, de fato, essas novas 
possibilidades fizeram com que outros departamen-
tos enviassem mais dados. Porém, tais dados muitas 
vezes são provenientes de fontes desconhecidas, o 
que pode dificultar seu uso posterior em situações 
diversas.Ademais, a definição de mapas no MDS em 
Mapas não é trivial, sendo necessária a intervenção 
de alguém com conhecimentos sobre bancos de 
dados SQL (quase sempre um membro da SAGI).

2.3. Censo do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS

O Censo do SUAS consiste na construção de 
questionários que são preenchidos anualmente 
pelos municípios, estados e conselhos estaduais 
e municipais de assistência social de todo o Brasil. 
Além da disponibilização de vários relatórios es-
tatísticos, mapas e gráficos para visualização dos 

dados coletados.

É importante ressaltar que o Censo do 
SUAS foi mais uma tentativa de dar uma 
contrapartida para obtenção de dados: 
a SAGI forneceu a tecnologia necessária 
para montar questionários eletrônicos 
de alcance nacional cujos respondentes 
poderiam ser identificados a partir de 
um sistema plenamente utilizado pelos 
estados e municípios – o SUAS Web.

Esse esforço em conjunto com a Secre-
taria Nacional de Assistência Social trou-
xe como recompensa o acesso direto às 
bases de dados do Censo, fonte primária 
de informações sobre CRAS, CREAS e 
outras entidades da assistência social 
no Brasil. Tais bases são amplamente 
utilizadas para atividades de monitora-
mento e avaliação. Adicionalmente, esse 
foi o primeiro passo para a obtenção de 
dados com granularidade mais fina do 
que município.
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Atualmente os questionários de 
CRAS e CREAS do Censo SUAS pe-
dem como informação opcional as 
coordenadas do equipamento. Para 
facilitar o preenchimento, o Google 
Maps foi embutido no questionário, 
conforme apresentado na figura 3.

É importante observar que a par-
tir dos quantitativos de CRAS e 
CREAS por município é possível 
construir um mapa da assistência 
social. Porém, com posse das co-
ordenadas dos equipamentos, o 
retrato deve ser mais fiel. A figura 
a seguir mostra a disposição de 
vários CRAS e CREAS no Distrito 
Federal.

Por último, cabe ressaltar que a 
confiabilidade dos dados de co-
ordenadas dos CRAS e CREAS é 
prejudicada pelos seguintes fatores:

•	 A maioria dos municípios no 
Brasil não é visível pelo Google 
Maps;

•	 É possível que alguns respon-
dentes tenham se enganado 
em relação à localização do 
equipamento;

•	 Nem todos os respondentes 
preencheram os campos de 
latitude e longitude, que não são 
obrigatórios;

A abordagem atual adotada pela 
SAGI perante essas limitações é ge-
orreferenciar manualmente os equi-
pamentos com base no endereço, 
campo obrigatório no questionário.

Figura 3. Questionário de CREAS do Censo SUAS

Figura 4. Mapa construído a partir de dados obtidos no Censo do SUAS
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3. FERRAMENTAS EXPERIMENTAIS DE 
GEORREFERENCIAMENTO

Além das ferramentas apresentadas anteriormente, 
a equipe da SAGI trabalha atualmente em outras 
ferramentas que, acredita-se, sejam úteis para 
a realização de avaliação e monitoramento dos 
programas e ações do MDS, bem como para a 
obtenção de mais dados que sejam relevantes para 
tais atividades.

3.1. Avaliação de localização de CRAS

Com posse de dados referentes ao Censo Popula-
cional de 2000, desagregados por setores censitá-
rios, foi possível a construção de uma ferramenta 

que permitisse o cálculo de indicadores para as 
regiões nas quais os CRAS estão inseridos.

A figura 5 apresenta o município de Maracanaú, no 
estado do Ceará, divido em setores censitários e 
com seus oito CRAS dispostos corretamente em 
relação a suas localizações reais. Um buffer de raio 
de um quilômetro foi gerado em torno de cada um 
dos CRAS, que ficam no centro desse buffer para 
que se calculasse a população residente nessa área. 
Esse cálculo foi feito a partir da proporção da área 
de cada setor censitário coberta pelo buffer1.

Um conjunto de indicadores foi calculado para cada 
uma dessas áreas:

l Renda média;
l Proporção da renda média em  
     torno do CRAS em relação à
     renda média do município;
l Média de anos de escolari -     
      dade;
l Total de moradores;
l Densidade demográfica.Figura 5. 

CAS de Maracanaú e 

Pode-se observar na figura 5 que 
foi calculada a distância média da 
população do município para o 
CRAS mais próximo2, que pôde ser 
identificada utilizando-se funções 
de geoprocessamento.

por setor censitário dição de outras camadas

A utilização desse tipo de ferra-
menta pode ser mais ilustrativa 
quando outras camadas são acres-

Figura 5. CRAS de Maracanaú e indicadores calculados 
para buffers com um quilômetro de raio

1   Para simplificar o cálculo, considerou-se 
que a população de cada setor censitário 
estava distribuída uniformemente dentro 
de sua área.

2   A identificação do CRAS mais próximo foi 
feita a partir da distância do centroide de 
cada setor censitário.
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Figura 7. Ferramenta para georreferenciamento de equipamentos de SAN

centadas ao mapa anterior. Na figura 6, cada setor 
censitário foi colorido de acordo com sua média de 
rendimento, onde os setores mais escuros possuem 
menor renda. Além disso, um clique em um setor 

específico faz com que uma seta seja desenhada 
do seu centroide para o CRAS mais próximo.

3.2. Georreferenciamento de equipamentos de 
segurança alimentar e nutricional (SAN)

A Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional – 
Sesan, que faz parte do MDS, é responsável, dentre 
outros programas, pelo financiamento de bancos 
de alimentos e restaurantes populares, conhecidos 
de maneira genérica como equipamentos de SAN.

Como estratégia para obter dados relativos a es-
ses equipamentos, foi criada uma ferramenta para 
manipular de maneira amigável a base de dados 
de posse da Sesan, inclusive com possibilidade de 
georreferenciamento dos equipamentos.ara georreferen-

ciamento de equipamentosN

O número de equipamentos financiados pelo MDS 
espalhados pelo Brasil ainda não chega a duzentos. 
Por isso, a própria equipe da SAGI realizou, com 
base nos endereços, o georreferenciamento de 
todos os restaurantes e bancos.

3.3. Georreferenciamento de cisternas

Essa ferramenta foi criada na tentativa de estabe-
lecer uma parceria entre a SAGI e a organização 
Articulação do Semi Árido – ASA, uma das entidades 
responsáveis pela construção de cisternas para o 
Programa 1 Milhão de Cisternas.

É importante ressaltar que muitas vezes a SAGI 
recebe dados mesmo não havendo parceria com a 
fonte. Repasses de dados que ocorrem de maneira 
informal, implicam em dúvida sobre um próximo 
repasse ou mesmo em total responsabilidade da 
SAGI no caso de eventuais inconsistências nos da-
dos recebidos. A equipe da SAGI considera que tão 
importante quanto a posse de dados, é o estabele-
cimento de um fluxo constante que traga benefícios 
para ambos os lados. Por essa razão, mesmo após 
o recebimento dos dados sobre cisternas, optou-se 
pela criação de um protótipo que pudesse ser útil à 
ASA, que nesse caso é fonte dos dados.

Figura 6. CRAS de Maracanaú com indicadores calculados 
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Essa ferramenta permite a edição das coordena-
das de uma cisterna usando o Google Maps, bem 
como a edição de outras informações como nome 
do beneficiário, data de início e término da cons-
trução, entre outras. A partir dos dados recebidos 

foi possível também montar mapas com todas as 
cisternas construídas em parceria com a ASA em 
um município.

3.4. Territorialização de equipamentos

Por territorialização de equipamentos, considera-se 
que seja o entendimento e o registro da interação 
entre um equipamento e o meio no qual está inse-
rido. Neste caso, um equipamento pode ser um 
equipamento de SAN, bem como pode ser um CRAS 
ou um CREAS.

Essa ferramenta permite que, dado um equipamen-
to, sejam desenhadas áreas sobre o mapa. Essas 
áreas poderiam corresponder, por exemplo, às regi-
ões onde moram os beneficiários do equipamento. 
Para melhor identificar cada área desenhada, é 
possível atribuir uma cor e uma descrição.

Essa ferramenta terá seu potencial efetivamente 
aproveitado se for utilizada pelos gestores dos 
equipamentos. A delimitação de áreas de atuação 
permitiria uma melhor avaliação da localização dos 
CRAS de um município. Seria possível substituir 
o buffer de um quilômetro de raio – mostrado na 
seção 3.1 – pelas áreas delimitadas pelos gestores 
do CRAS.

3.5. Georreferenciamento a partir de endereço

Foi solicitada à SAGI a realização de georreferencia-
mento de escolas e Unidades Básicas de Saúde. Até 
o momento a SAGI recebeu apenas os endereços 
dessas entidades, então o georreferenciamento se 
dá por um processo chamado geocoding, onde a 
localização é determinada diretamente a partir de 
um endereço.

Nos processos de georreferenciamento de equi-
pamentos e cisternas, citados anteriormente, o 
endereço também é utilizado, mas apenas como 
referência para que em um processo manual, o local 
correto do equipamento seja indicado. A partir dessa 
indicação, as coordenadas são armazenadas, de 

Figura 8. Ferramenta para georreferenciamento de equipamentos de SAN

Figura 9. Georreferenciamento de cisternas
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Figura 10. Territorialização de equipamento

maneira que a construção de mapas possa ser feita 
sem os endereços.

A utilização do geocoding para construção de ma-
pas aparece como alternativa quando se tem uma 
lista extensa de endereços e a precisão do mapa 
pode ser menor.

Experimentos já foram realizados na SAGI com o 
serviço de geocoding do Google Maps e as seguin-
tes limitações foram identificadas:
•	 Alguns endereços fornecidos ao serviço de 

geocoding precisam ser ajustados para que a 
localização seja feita corretamente

•	 Uma lista muito grande de endereços implica em 
maior utilização da rede, o que pode aumentar 
o tempo de carregamento da página

Para superar essas limitações, está sendo testada a 
utilização de pequenos programas que consultam o 
serviço de geocoding do Google e armazenam em 
bancos de dados as coordenadas correspondentes.

3.6. Identificação de Localidades e Famílias em 
Situação de Vulnerabilidade – IDV

Essa ferramenta foi criada para auxiliar gestores 
municipais na priorização de localidades a serem 
visitadas em estratégias de busca ativa. Dados do 
Cadastro Único, da folha de pagamento do Progra-
ma Bolsa Família, do índice de Desenvolvimento da 
Família bem como de uma crescente lista de bases 
de dados, podem servir para identificar famílias em 
situação de pobreza que ainda não são beneficiárias 
de programas sociais do Governo Federal. Para via-
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bilizar essa identificação, o IDV oferece duas visões 
para cada município: a visão das pessoas inscritas 
no CadÚnico e a visão dos setores censitários.gura 
10. Visão das pessoas inscritas no CadÚnico

A lista de pessoas inscritas no CadÚnico é ponto 
de acesso para várias outras bases de dados de 
interesse do Governo Federal. Para cada pessoa, 
é possível consultar a sua presença no Programa 
de Aquisição de Alimentos, no Programa 1 Milhão 
de Cisternas, na Tarifa Social de Energia Elétrica, no 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, dentre 
outros. É importante observar que esse cruzamento 
de dados não será utilizado para fins de fiscalização, 
isto é, não será utilizado para verificar se determi-
nada pessoa deve realmente ser beneficiária dos 
programas que a beneficiam. A finalidade aqui é 
apresentar um resumo rápido da situação em que 
cada pessoa se encontra em relação aos programas 
sociais do Governo Federal e facilitar o estabeleci-
mento de prioridades na realização de busca ativa.

Por meio do serviço do serviço de geocoding do 
Google e com base no endereço de cada pessoa 
registrada no CadÚnico, é possível georreferenciar 

de maneira aproximada onde está a residência de 
pessoas possivelmente carentes de ações do Estado.

A visão dos setores censitários apresenta uma lista 
de indicadores calculados a partir do Censo Po-
pulacional de 2000 e 2010 desagregados no nível 
de setor censitário, podendo servir como mais um 
insumo para definição de estratégias de busca ativa 
dentro de um município.

Como exemplo, a figura 11 mostra a visão do municí-
pio de Curitiba. Observa-se que a lista está ordenada 
de acordo com os valores do indicador “População 
residente em domicílios particulares permanentes, 
com rendimento nominal mensal per capita de até 
70 reais” – coluna 4.igura

A figura 12 mostra a visão apresentada pelo IDV 
quando o usuário clica no número do setor censitá-
rio. A descrição do setor censitário – ponto inicial e 
final e descrição do perímetro – serve para facilitar 
ainda mais sua localização, considerando que nem 
todos os municípios brasileiros possuem imagens 
do Google Maps disponíveis.

Figura 11. Visão das pessoas inscritas no Cadùnico
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Figura 12. Visão dos setores censitários de Curitiba – lista de setores

Figura 13. Visão dos setores censitários de Curitiba – mapa do município
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4. CONCLUSõES

A utilização de ferramentas de georreferenciamento 
abriu várias possibilidades para atividades de ava-
liação e monitoramento. Observa-se também que 
a postura de dar uma contrapartida para receber 
dados tem sido bem sucedida. A construção rápida 
de ferramentas de georreferenciamento tem um apelo 
forte para a busca de parcerias com fontes de dados.

Para atividades de monitoramento, tão importante 
quanto a posse dos dados, é existência de um fluxo 
regular para recebimento desses dados, pois o rece-
bimento dos “primeiros dados” não implica no rece-

bimento dos próximos. Em várias ocasiões, a equipe 
da SAGI utilizou dados recebidos informalmente de 
outros órgãos e posteriormente viu-se em situações 
desconfortáveis por utilizar dados inconsistentes ou 
defasados. A mesma preocupação se aplica dados 
publicados em sítios da Internet por terceiros.

Por fim, ressalta-se que a utilização de sistemas 
para auxiliar o processo de georreferenciamento não 
evita que esse processo seja feito com cuidado e 
individualmente, principalmente quando é realizado 
a partir de endereços. As experiências apresenta-
das neste trabalho mostraram também que mesmo 
dados fornecidos “na ponta” devem ser verificados.
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Publicações Emplasa / Seade

Este livro, divulgado em 09/08/2011, revela 
um retrato atualizado da rede de cidades e 
da regionalização do território do Estado de 
São Paulo, demonstrando que seu sistema 
de cidades consolida, cada vez mais, forte 

influência no país e em toda a América Latina. Não 
por acaso, é neste espaço que se encontra o mais 
amplo e complexo sistema urbano brasileiro: a 
Macrometrópole Paulista.

Esta extensa “região urbana” abriga 153 
municípios articulados em rede, enlaçados em 
um único processo de relações econômicas e 
sociais. Ali estão as Regiões Metropolitanas de 
São Paulo (RMSP), da Baixada Santista (RMBS) e 
de Campinas (RMC), as Aglomerações Urbanas 
de Jundiaí, Piracicaba, São José dos Campos 
e Sorocaba, além de um conjunto de centros 
urbanos com status de centros regionais.
A publicação é resultado de um amplo estudo, 
que uniu, durante dois anos de trabalho, duas 
expertises: a da Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano SA (Emplasa) e a da Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (Seade), por força de 

um Acordo de Cooperação Técnica, formalizado 
em 2008, pela então Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento (SEP), hoje Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
Além de apresentar as principais transformações 
ocorridas nas últimas décadas na rede de cidades 
do Estado de São Paulo, os estudos trazem uma 
avaliação de indicadores ambientais e realiza leituras 
técnicas inéditas com base nas novas ferramentas 
de georreferenciamento de imagens de satélite.
O trabalho contribuiu para aprofundar o conhe-
cimento sobre as dinâmicas do território paulista, 
um Estado essencialmente urbano, com 96% 
de seus 41,2 milhões de habitantes vivendo em 
cidades. Vale destacar a intensa articulação 
e integração física, socioeconômica e urbana 
existente entre seus 645 municípios, configurando 
um importante sistema de cidades em rede, com 
características únicas.
O novo desenho da rede urbana que a publicação 
divulga envolve as três regiões metropolitanas, 
dez aglomerações urbanas (Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto, Araraquara/São Carlos, São 
José dos Campos, Sorocaba, Bauru, Araçatuba, 
Jundiaí, Mogi Guaçu/Mogi Mirim e Piracicaba) 
e um conjunto de onze centros regionais 
(Barretos, Franca, Marília, Presidente Prudente, 
Atibaia, Botucatu, Bragança Paulista, Catanduva, 
Itapetininga, Jaú e Ourinhos). Evidencia também 
a configuração da Macrometrópole Paulista, 
cuja dimensão e importância socioeconômica 
a transformam em “região de interesse do 
planejamento metropolitano” do Estado. 
A modelagem da regionalização apresentada no 
livro obedece às diretrizes e formulações postuladas 
na legislação que regula a institucionalização 
de unidades regionais no ESP. Além de indicar 
insumos para os processos de tomada de decisão 
no que respeita à institucionalização dessas 
unidades, esta modelagem visa fornecer subsídios 
técnicos para apoiar os processos de formulação, 
planejamento e gestão de políticas públicas 
integradas de desenvolvimento regional. 
Nesse contexto, é importante destacar que o Estudo 
da Rede Urbana Paulista e da Regionalização 
do Estado de São Paulo chega oportunamente 

1

Rede urbana e regionalização do Estado de São Paulo

(http://www.emplasa.gov.br  e http://www.seade.gov.br)

ISBN: 978-85-7071-016-1
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a público, quando a governança metropolitana 
sai do estágio de projeto para se transformar em 
promissora realidade.
O compromisso das duas instituições responsáveis 
pelos estudos, Emplasa e Seade, é atualizá-los 
periodicamente, iniciando pelos resultados do 
Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Este livro, publicado em 2010, tem como 
tema a metodologia de monitoramento da 
dinâmica demográfica, da área urbanizada e 
da cobertura vegetal no entorno do trecho sul 

do Rodoanel Mário Covas, iniciativa que marca 
uma nova forma de controlar o desdobramento dos 
grandes investimentos públicos, notadamente em 
áreas ambientalmente sensíveis, constituindo-se 
numa das várias iniciativas adotadas, com vistas 
a evitar, mitigar e compensar impactos ambientais 
decorrentes da construção e operação dessa obra. 

Esta obra foi implantada em áreas que abrangem 
a região dos mananciais que formam as represas 
Billings e Guarapiranga que, desde a década de 1970, 
sofrem graves pressões ambientais, especialmente 
devido à ocupação desordenada e irregular de seu 
entorno e ao conseqüente comprometimento de 
sua cobertura vegetal. Consciente da importância 
desses reservatórios hídricos, o projeto do trecho 
sul do Rodoanel foi concebido e executado de 
forma a minimizar novos impactos que pudessem 
comprometer ainda mais a situação ambiental da 
área e mesmo reduzi-los, quando possível. 

Além disso, essas instituições também pretendem 
divulgar amplamente os resultados obtidos, 
estimulando o debate e a troca de idéias entre 
os diferentes órgãos do governo e setores da 
sociedade, para que os mesmos possam se 
apropriar do conhecimento gerado sobre o sistema 
de cidades e a organização regional do Estado de 
São Paulo. 

Foram várias as iniciativas que buscaram cumprir 
objetivos ambientais, dentre elas destacam-se as 
complexas soluções construtivas adotadas – como a 
passagem elevada sobre essa área ambientalmente 
sensível, concretizada em duas pontes de 1.756 
metros de extensão –, a montagem de um sistema 
de monitoramento da qualidade das águas dos 
mananciais – que gerou três estações de coleta, 
situadas em pontos estratégicos (próximos às áreas 
de captação da Sabesp), que permanecem em 
operação, sob gestão da Cetesb – e o cadastramento 
detalhado da situação fundiária e de ocupação 
das áreas situadas em toda a faixa de domínio da 
rodovia, contribuindo para sua regularização e melhor 
organização do espaço urbano e rural. 

Outra exigência constante da licença de implantação, 
expressa no Parecer DAIA 004/2006, condicionava a 
concessão da licença de operação da via à criação 
de um sistema de monitoramento da dinâmica 
demográfica, expansão da área urbanizada e 
alteração na cobertura vegetal da chamada área 
de influência do trecho sul do Rodoanel, cuja 
metodologia é objeto da publicação aqui em questão. 

Rodoanel Trecho Sul: Metodologia do monitoramento 
ambiental
(http://www.emplasa.gov.br  e http://www.seade.gov.br)
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mas também mensurar os impactos demográficos, 
urbanísticos e ambientais originários da operação 
do trecho sul nessa área. 

O desenvolvimento da metodologia de monitoramento 
constitui importante e inédito instrumento de 
acompanhamento dos eventuais impactos de uma 
grande obra viária na dinâmica urbana, populacional 
e da cobertura vegetal em área ambientalmente 
sensível da maior região metropolitana brasileira. 
Essa importância e ineditismo levaram à elaboração 
da presente publicação, não apenas para garantir 
o acesso amplo e transparente de todos os 
interessados no tema, mas também para servir de 
exemplo, ou ao menos de ponto de partida, a outras 
iniciativas do gênero.

Para tanto, foi institucionalizado (Decreto Estadual 
nº 53.533, de 09 de outubro de 2008) grupo 
técnico composto pela Dersa, Fundação Seade, 
Emplasa, Instituto Florestal e Secretaria de Estado 
de Economia e Planejamento. Coube a este grupo 
elaborar a metodologia de monitoramento, com 
a criação de um sistema em ambiente WEB, que 
permite acompanhar indícios de mudança de uso e 
ocupação do solo, pressão demográfica e remoção 
de cobertura vegetal., Atendendo exigências 
do licenciamento ambiental, o monitoramento 
deverá ser mantido ao longo de 20 anos, com 
acompanhamento sistemático da região e emissão 
de relatórios periódicos. Isso permitirá não somente 
tomar medidas corretivas, tão logo se identifique 
eventuais pressões indesejáveis na área monitorada, 

Publicação Seade / Centro de 
Referência e Treinamento DST/
Aids

Dados para repensar a Aids 
no Estado de São Paulo
(http://www.crt.saude.sp.gov.br e 
http://www.seade.gov.br)

ISBN: 978-85-85016-95-1

O Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, 
sede da Coordenação do Programa Estadual 
DST/Aids-SP, e a Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados – Seade trazem a público 

uma nova abordagem na análise da evolução da 
epidemia de Aids no Estado de São Paulo.

As duas instituições firmaram parceria, que já 
completou 14 anos, com o objetivo específico de 
melhorar a qualidade e a magnitude dos dados 
sobre a epidemia de Aids em São Paulo.  

Fruto importante da experiência conjunta foi a 
recuperação histórica dos casos de Aids ocorridos 
no Estado, o que resultou na elaboração da Base 
Integrada Paulista de Aids – BIP-Aids, construída 
a partir do relacionamento dos dados do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 
produzido pelo CRT DST/Aids-SP, com aqueles 
do Sistema de Estatísticas Vitais, elaborado pela 
Fundação Seade. 

Este livro, lançado no segundo semestre de 2011, 
reflete a exploração das informações presentes na 
BIP-Aids, com análises e indicadores de relevância 
para o entendimento das tendências de incidência 
e mortalidade, e apresenta novos dados para 
repensar a Aids no Estado de São Paulo.  
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O Diagnóstico para o Desenvolvimento 
Sustentável do Oeste Metropolitano busca 
assegurar a ordenação da ocupação urbana 
na região, sobretudo, em função da instalação 

de equipamentos estruturadores, tais como Cidade 
da Copa, Arco Metropolitano e Prometrópole II, 

1

Oeste Metropolitano
Realidades e desafios para o 
desenvolvimento sustentável

(www.condepefidem.pe.gov.br.)

Publicações Condepe / Fidem garantindo o cumprimento das suas funções de 
forma adequada.

Por abranger áreas de pequena densidade cons-
truída e de preservação das matas, reservas 
ecológicas e, principalmente, de mananciais, indis-
pen sáveis ao abastecimento de água e qualidade 
ambiental da RMR, necessita-se compatibilizar 
planos diretores municipais com vistas às áreas 
de preservação, expansão e consolidação, bem 
como de instrumentos de gestão e controle urbano 
e ambiental.

Delimitar a região do Oeste Metropolitano pressupõe 
ir além das fronteiras político-administrativas 
municipais ao abranger a totalidade dos municípios: 
Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno, 
Araçoiaba e Paudalho, além de parte dos territórios 
dos municípios: Recife, Jaboatão dos Guararapes, 
Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, 
Paulista e Igarassu. Todos os municípios estão 
localizados na RMR, com exceção de Paudalho, 
que integra a Zona da Mata Norte pernambucana, 
mas que guarda as características e relações 
inerentes ao Oeste Metropolitano.  

2
Este estudo parte do conceito de bacia hidro-
gráfica e de sua adoção como unidade de 
planejamento, para analisar as relações entre 
atividade humanas, impactos ambientais e 

desafios de gestão, na escala regional

Considera também as metas estratégicas para o 
desenvolvimento do estado, equilíbrio regional, 
geração de conhecimento e responsabilidade 
ambiental, priorizando a proteção ambiental; assim 
como contribuir para estudos e propostas que 
privilegiem a dotação universalizada e moderna de 
bens e serviços de infraestrutura e da reflexão em 
torno da questão da água.

Bacias hidrográficas de Pernambuco
Estudo regional das ações estruturadoras por Unidade 
de Planejamento Hídrico no Estado de Pernambuco

(www.condepefidem.pe.gov.br.)

 
 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DE PERNAMBUCO 

 
 

Estudo Regional de Ações Estruturadoras por Unidade de Planejamento 
Hídrico no Estado de Pernambuco  

 

Recife, 2011. 
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Pernambuco em rede
Estudo das regiões de influência das cidades pernambucanas

(www.condepefidem.pe.gov.br.)

 

PERNAMBUCO EM REDE
Estudo das regiões de influência das cidades pernambucanas

Recife
 2011

A rede urbana é um reflexo dos efeitos acumu-
lados da prática de diferentes agentes sociais 
e econômicos. Todas as cidades estão ligadas 
entre si, no interior de uma rede urbana basea-

da na distribuição de equipamentos e nos fluxos de 
população, bens e serviços, gerando, por conse-
guinte, hierarquias e redes de influências urbanas. 

O estudo da Rede de Influências das Cidades 
Pernambucanas, em desenvolvimento, pela Agên-
cia Condepe/Fidem, tem por objetivo analisar 
as áreas de concentração econômico-funcional, 
nos níveis: Metrópole, Capitais regionais, Centros 
sub-regionais e Centros locais, identificando 
suas influências regionais. Esse estudo poderá 
subsidiar políticas públicas que tenham como foco 
prioritário a funcionalidade urbana, a equalização 
do desenvolvimento regional, o zoneamento de 
atividades, a delimitação de regiões, a implantação 
de empreendimentos estruturadores, entre outros 
temas afins.

3

4

Pernambuco em mapas

(www.condepefidem.pe.gov.br.)

Pernambuco possui  98.146,31Km², 8.796.032 
habitantes, 184 municípios, 1 distrito esta dual, 
12 regiões de desenvolvimento, 28 bacias hi-
drográficas, 26 regiões de influência, 4 climas, 

etc. Estes números estão aqui representados, em 
mapas, cartas e gráficos, de maneira didática, 
voltando-se tanto para técnicos, quanto para ges-
tores públicos, assim como para cidadãos e estu-
dantes, visando apresentar sinteticamente diversas 
informa ções acerca do Estado de Pernambuco, que 
possam vir a auxiliar o desenvolvimento de estudos 
e a elaboração e políticas públicas. 

Essas informações estarão dispostas em cinco 
dimensões: ambiental, funcional, social, cultural 
e econômica, tanto para o Estado como um todo, 
quanto para cada RD.
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Este diagnóstico tem o objetivo de servir como 
base para a Elaboração do Estudo Propositivo 
para a Ocupação Sustentável do entorno 
do Arco Metropolitano, como continuidade 

às discussões acerca das necessidades de 
compatibilização do projeto do Arco Metropolitano 
com os municípios envolvidos e uma oportunidade 
de desenvolvimento social, econômico e espa-
cial, com preceitos de sustentabilidade de 
forma a orientar o processo de planejamento, 
projeto, implantação e gestão deste eixo de 
viabilização de mobilidade entre os atuais polos 
de desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Recife.

Estudo Propositivo para 
a Ocupação Sustentável 
do entorno do Arco 
Metropolitano

(www.condepefidem.pe.gov.br.)

5

Saúde, Desenvolvimento e felicidade
A Agência Condepe/Fidem e a
Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis

(www.condepefidem.pe.gov.br.)

ISBN: 978-85-99590-04-01

No final de 2003, três instituições reuniram-
se em torno de uma nova experiência 
em Pernambuco. A Agência CONDEPE/
FIDEM, vinculada à Secretaria Estadual de 

Planejamento e Gestão/SEPLAG, o Núcleo de 
Saúde Pública e Desenvolvimento Social/NUSP da 
UFPE e a Agência Internacional de Cooperação 
do Japão/JICA implantavam, localmente, as bases 
do Projeto Municípios Saudáveis no Nordeste do 
Brasil. Naquele momento cinco municípios foram 
escolhidos para o início das atividades, todos 
situados na Região de Desenvolvimento do Agreste 
Central, composto por cinco municípios: Barra de 
Guabiraba, Bonito, Camocim de São Félix, Sairé 
e São Joaquim do Monte tornaram-se pioneiros, 
abrigando os primeiros passos de um projeto 
inovador. A experiência piloto já trazia conceitos 
e práticas adotadas pela proposta, traduzidos na 
metodologia utilizada. O princípio era de Promoção 
de Saúde, com foco prioritário no desenvolvimento 
do Capital Social. Isto significa investimento nas 
pessoas e na sua qualidade de vida. O caminho 
foi sendo aberto coletivamente, a partir de uma 
vivência solidária, buscando o fortalecimento da 
cidadania, a elevação da consciência coletiva, o 
pertencimento crescente dos moradores de cada 
município. A idéia do projeto, que se preserva 

6
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desde o início, hoje ainda mais amadurecido, 
é valorizar o reconhecimento do espaço, seus 
valores, sua história e, principalmente, quem a 
escreve: os protagonistas da vida real, ou seja, a 
população do lugar.

Para avançar, foi necessário aprender muito. 
Por isso, várias capacitações aconteceram 
com os chamados Promotores de Municípios 
Saudáveis, sob a responsabilidade das três 
instituições parceiras. Este processo, que permitiu 
a troca de experiências entre os promotores dos 
municípios envolvidos e o conhecimento acerca 
de cada localidade, foi desenhando a futura 
Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis. 
Proposição referendada pelos municípios 
participantes, efetivou-se no calendário do projeto 
com a realização do 1o Encontro de Rede, em 
2007. A seguir o interesse pela adesão tornou-
se crescente, sobretudo pela divulgação da 
experiência. Atualmente, sete anos após o piloto 
com cinco municípios, a Rede Pernambucana de 
Municípios Saudáveis é formada por vinte e dois 
componentes.

Com a nova configuração o projeto, transformado 
em Rede e sem a participação direta da JICA, 
os papéis e funções foram definidos, cabendo 
à Agência a difusão da Rede, dentro e fora do 
Governo.  Internamente junto às Secretarias, 
busca promover a intersetorialidade, inclusive 
identificando programas que possam apoiar as 
ações desenvolvidas pelos promotores de saúde. A 
Rede hoje integra a Estratégia de Desenvolvimento 
de Pernambuco e foi incorporada ao Plano 
Plurianual (PPA) do Governo do Estado. No âmbito 
EXTERNO, A Agência dialoga com os municípios, 
por meio da Internet (www.municipiossaudaveis.
pe.gov.br), folders, cartilhas e vídeos. O resultado, 
muitas vezes é a chegada de novos pedidos de 
adesão. Todos submetidos ao procedimento 
padrão, antes de se confirmar uma entrada na 
Rede: visita de uma equipe da Agência CONDEPE/
FIDEM, que apresenta a proposta, seus benefícios 
e também o necessário comprometimento da 
gestão municipal com a iniciativa, fundamental no 
apoio às atividades dos Promotores de Municípios 
Saudáveis.

 Um dos diferenciais do projeto, para a Agência, é, 
sem dúvida, o protagonismo local que o caracteriza, 
estando os agentes do próprio município à frente 
de importantes decisões, como o perfil do trabalho 
a realizar. Ao final do curso de Promotores de 
Município Saudável, realizado pelo NUSP, são 
apresentados os planos de Municípios Saudáveis. 
É com estes que a equipe da Agência passa a 
desenvolver uma Agenda Saudável, para apoiar as 
iniciativas escolhidas por cada grupo. Em paralelo, 
é estudada a viabilidade de suporte financeiro, 
enquanto tem início o processo de identificação 
de possíveis parcerias no âmbito da própria 
gestão estadual, com vistas ao fortalecimento 
e à sustentabilidade das atividades. Também 
se acredita nas parcerias interinstitucionais, 
com ONGs, por exemplo. Entre as entidades 
colaboradoras, pode-se citar o SENAC, IATEC, 
CENDHEC, que atuaram nas capacitações dos 
agentes locais. 

Quanto maior a diversidade de ações, e 
consequentemente das capacitações, melhores 
são as perspectivas de resultado para a Rede 
e os municípios. Mas trata-se de um processo 
gradual, muitas vezes iniciado com apenas uma 
ação. Importante é a lógica do protagonismo do 
empoderamento que sensibiliza pessoas e grupos 
a partir de uma reflexão e de uma prática. O que 
permite avanços como a negociação direta com 
o poder público, nas suas várias esferas, de uma 
maneira mais consciente e afirmativa. A elaboração 
dos Planos Diretores Participativos Saudáveis, 
representaram uma vivência histórica, neste 
campo, quando os participantes da Rede tiveram 
participação ativa. A Agência já concluiu os Planos 
Diretores Participativas Saudáveis de Bonito, Sairé, 
Barra de Guabiraba, Camocim de São Félix e São 
Joaquim do Monte. Esses Planos recebem tal 
denominação, bem particular, pela metodologia 
utilizada e o foco na Promoção de Saúde. E o 
intercâmbio das experiências, como esta relativa 
aos Planos Diretores, tem favorecido bastante a 
consolidação da Rede. Que busca funcionar como 
um encontro permanente.

A propósito, anualmente os Encontros de Rede, 
que são eventos inseridos no calendário do projeto, 
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permitem a troca de conhecimentos intersetoriais 
(contemplando saúde, educação, meio ambiente), 
e até a venda de produtos, uma vez que acontece 
a feira dos produtos saudáveis. Aliás saudáveis 
também são os debates, sempre programados 
durante os Encontros. Em 2010, estiveram 
presentes, além dos promotores Municipais 
Saudáveis, inúmeros parceiros institucionais, 
como NUSP, a Secretaria Especial da Mulher de 
Pernambuco, Ministério da Saúde, Secretaria dos 
Direitos Humanos da Presidência da República, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – 
UFRPE, Núcleo Integrado de Comunicação da 
Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado 
de Pernambuco – NICOM, Centro de Cultura Luis 
Freire, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e 
Ação Social – CENDHEC, a JICA.

Outro momento de destaque, no calendário de 
eventos da Rede, é a FENEARTE, uma monumental 
feira de artesanato realizada anualmente no 
Recife. Dois estandes são adquiridos pela Agência 
CONDEPE/FIDEM e os municípios podem expor 
e vender seus produtos. A feira permite também 
a presença na Rodada de Negócios que pode 
resultar na comercialização do trabalho artesanal 
para outros estados do Brasil e até outros países. 
É a Rede ganhando o mundo, sem perder a raiz 
fincada em Pernambuco, onde cresce a cada 
dia e fortalece seus princípios de solidariedade e 
participação. Assim, transforma a realidade dos 
municípios e das pessoas que neles vivem, pois 
estas passam a fazer a diferença no seu cotidiano, 
conjuntamente, conquistando mais qualidade de 
vida e abrindo novos caminhos para um futuro 
ainda mais saudável.

Publicação Seade / CDHU

Necessidades Habitacionais no 
Estado de São Paulo

Subsídios para o Plano Estadual de Habitação 2010-2023

Secretaria de Habitação
Secretaria de Economia

e Planejamento
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Subsídios para o Plano Estadual de Habitação 2010-2023

(www.cdhu.sp.gov.br e www.seade.gov.br)

ISBN 978-85-85016-94-4

Com o propósito de contribuir para o planeja-
mento das ações habitacionais, o estudo oferece 
amplo diagnóstico das condições habitacionais 
no Estado de São Paulo, desagregando 
regionalmente os resultados obtidos com os 

dados da Pesquisa de Condições de Vida (PCV), da 
Fundação Seade. Além de fundamental ao processo 
de elaboração do Plano Estadual de Habitação, o 
estudo contribui para avançar no aprimoramento 
conceitual e metodológico do tema. 

Parece trivial, mas necessidades habitacionais 
expressa de forma mais adequada um problema 
de múltiplos aspectos e dimensões como o 
habitacional, como bem colocado pelo trabalho. 
Distingue-se do lugar comum do termo déficit 
habitacional que conduz rapidamente a discussão 
para falta de moradias e, por decorrência, produção 
habitacional. Representa, assim, um avanço ao 
planejamento habitacional 

Necessidades habitacionais distinguem-se em 
déficit e inadequação. Déficit compreende as 
moradias que, de tão precárias, não oferecem 
condições de habitabilidade e, por isso, devem ser 



Livros e Publicações
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

136

Livros e Publicações

substituídas. Inadequação, por sua vez, reúne as 
moradias que apresentam problemas que podem 
ser solucionados mediante ações alternativas à 
substituição da unidade habitacional, por meio 
de reformas, ampliações ou outras melhorias. Os 
resultados mostram que o tamanho da inadequação 
é significativamente maior que o déficit habitacional.

A metodologia desenvolvida contém também 
outro diferencial. Permite classificar os domicílios 
segundo necessidades habitacionais, denominado 
“cascata”, ou seja, aplicado de forma sequencial 

sobre o estoque de domicílios a partir da situação 
habitacional de maior gravidade até alcançar as 
moradias que, por não apresentarem carência, 
foram classificadas como adequadas. Este 
procedimento possibilita dimensionar o montante 
de habitações com necessidades habitacionais 
excluindo a classificação de um domicílio em mais 
de um componente, o que elimina o fato de uma 
moradia apresentar mais de um tipo de carência.

Em breve, o estudo será disponibilizado em www.
CDHU.sp.gov.br e www.seade.gov.br.

Ciências da vida humana na cidade de São Paulo

(www.seade.gov.br)

Publicação Seade / PM de São Paulo 
/ Governo da Região de Île-de-France

Ciências da Vida Humana
na Cidade de São Paulo

São Paulo
2010
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O estudo Ciências da Vida Humana na Cidade de 
São Paulo revelou que as atividades das ciências 
da vida humana revestem-se de particularidades 
que individualizam São Paulo diante de outros 

centros, nacionais e internacionais, com vantagens 
competitivas; é uma das poucas cidades do mundo 
a reunir os elementos estratégicos necessários 
ao desenvolvimento de uma ampla plataforma 
industrial, do complexo médico-hospitalar, de 
atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento.

O desafio foi o de se construir o campo de 
análise das ciências da vida humana. Para tanto, 
entendeu-se que esse campo reúne as atividades 
que envolvem os atributos de alta complexidade, 
alto custo, aporte tecnológico de ponta, inovação 
e expertise profissional.  

Diante disso, a abordagem metodológica defi-
niu-se em torno de alguns referenciais. O pri-
meiro delimitou o campo para investigação nas 
dimensões de prestação de serviços de saúde, 
formação de recursos humanos, pesquisa e 
desenvolvimento e produção. A definição dessas 
dimensões, com posterior seleção de atividades, 
orientou os procedimentos metodológicos utiliza-
dos para seleção e tratamento de dados: (i) de 
registro administrativo, com a seleção de mais de 
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dez bases distintas, com seleção de variáveis e 
construção de indicadores; (ii) de coleta primária, 
mediante a escolha de atores para a realização 
de entrevistas semi-estruturadas; e (iii) obtidos 
com a realização de exposições e debates com 
especialistas em oficinas de trabalho.

Destaca-se também que a apropriação dos dados 
permitiu localizar territorialmente as atividades, 
identificando-se a concentração territorial de institui-

ções na cidade. O conceito utilizado foi o de tipologia 
territorial associada à formação espontânea dos 
chamados clusters. 

Os arranjos identificados contemplaram a articulação 
no território de empresas, instituições de ensino, 
institutos de pesquisa e unidades prestadoras de 
serviços.

O estudo está disponível em www.seade.gov.br. 

Resenha
Maria Cecília Comegno, socióloga, Fundação Seade

Brasil: a nova agenda social

Edmar Lisboa Bacha e Simon Schwartzman 
(orgs.)

Nos últimos 20 anos, o Brasil conheceu situações 
que há muito tempo não eram vivenciadas no 
país e algumas delas sem precedentes na nossa 
história recente: redução importante da pobreza; 
criação de mais e melhores empregos; declínio da 
desigualdade de distribuição da renda; aumento 
da qualidade de vida; tudo isso ocorrendo num 
processo de consolidação do regime democrático. 
Metas, que pareciam utópicas, foram alcançadas 

em prazo relativamente curto. Tal prosperidade tem 
sido tão intensa que esquecemos que o Brasil ainda 
é um dos países mais desiguais do mundo e que 
ainda são evidentes as desigualdades de condições 
de vida e de benefícios sociais que demandam, hoje, 
um novo esforço para implementação de reformas. 

A Constituição de 1988 estabeleceu novas diretrizes 
para efetivação das políticas públicas no Brasil, 
introduzindo uma série de direitos e benefícios a 
serem proporcionados pelos governos. De fato, esse 
reconhecimento, nas últimas décadas, levou a uma 
intensa expansão do setor público como provedor e 
gestor de políticas sociais, principalmente nas áreas 
de saúde e educação. Mesmo considerando os 
resultados promissores dessas políticas, há muitas 
evidências da má qualidade dos serviços prestados 
e da ineficiência dessas políticas. 

Propondo debater essas questões, o livro Brasil: a 
nova agenda social (Rio de Janeiro, Gen/LTC, 2011, 
366 p.) merece atenção por colocar um olhar voltado 
para o futuro do país, com base em uma análise 
detalhada das políticas públicas sociais. Trata-se de 
resultados apresentados em seminários realizados 
em 2010 e organizados por Simon Schwartzmann, 
presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e 
Sociedade (IETS), e Edmar Lisboa Bacha, diretor do 
Instituto de Política Econômica – Casa das Garças 



Livros e Publicações
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  7  •  São  Pau lo ,  ou tubro  2011

138

Livros e Publicações

(Iepe/CdG), em que especialistas se debruçaram no 
diagnóstico e na proposição de reformas nas áreas 
de educação, saúde, segurança, previdência social 
e políticas de renda. 

Logo no prefácio, Bacha e Schwartzmann afir mam 
que hoje existe uma “contradição entre a com-
plexidade crescente dessas políticas, por um lado, 
e as simplificações que ocorrem sempre que esses 
temas sociais entram de maneira mais intensa no 
debate público”, ou seja, as discussões e críticas 
enfatizam o caráter distributivo do setor público, 
reivindicando mais escolas, mais universidades, 
mais bolsas, mais atendimento médico gratuito, 
melhores aposentadorias, mais casas populares, 
etc., mas, sem levar em conta os “óbvios limites 
financeiros dessas políticas distributivas, estas 
simplificações impedem que o país desenvolva a 
inteligência e a competência necessárias para que 
elas sejam implementadas de forma efetiva”. 

Eles também ressaltam a existência de uma con-
tradição entre as necessidades e aspirações da 
população a serem proporcionadas pelo poder 
público e as limitações gerenciais, legais e financeiras 
do setor público em atendê-las, gerando, muitas 
vezes, mecanismos alternativos de atendimento, 
seja pelo setor privado ou por organizações não 
governamentais, seja pelo desenvolvimento de 
mercados informais, que estabelecem, com o 
setor público, um relacionamento pouco claro e 
algumas vezes questionável do ponto de vista legal. 
Por outro lado, os autores observam que há um 
conformismo da sociedade com os níveis precários 
de atendimento e a baixa produtividade de uso dos 
recursos públicos despendidos.       

Nas abas do livro, Albert Fishlow destaca o avanço 
social ocorrido no Brasil nas últimas décadas, 
mas concorda com a preocupação dos ensaístas 
sobre a capacidade de sustentação e ampliação 
desse processo, que constitui um desafio para 
o país. Lembra também que o Brasil já gasta na 
área social muito mais do que outras nações com 
um nível similar de renda per capita. No entanto, 
os autores da introdução do livro afirmam que já 

“existem sinais cada vez mais fortes de que o Brasil 
está encontrando dificuldades crescentes em suas 
políticas sociais mais importantes”.

Movidos por tais indagações e procurando entender 
melhor os rumos dessas políticas sociais, os autores 
apresentam estudos que envolvem: diagnóstico dos 
principais problemas; identificação das principais 
instituições e agências – públicas ou privadas 
– responsáveis pelo provimento dos serviços; 
qualificação dos limites ou das dificuldades do 
marco legal para sua implementação; avaliação 
dos custos atuais e daqueles necessários para uma 
melhor adequação da cobertura e atendimento; 
estabelecimento de mecanismos e fontes de 
financiamento; e sugestões do ponto de vista 
institucional, legal e financeiro para cada área 
estudada.        

Da mesma forma, em cada uma das áreas conside-
radas, são analisados: os direitos legalmente asso-
ciados a cada uma dessas políticas; a forma como 
se dá a responsabilidade do setor público para a sua 
garantia e a maneira pela qual são estabelecidos os 
sistemas de garantia desses direitos, em particular 
a participação dos setores público e privado e das 
organizações da sociedade civil no provimento 
dos serviços para atender a esses direitos; e os 
resultados – o que de fato está sendo feito, os 
sucessos e os fracassos dessas políticas.      

O primeiro estudo trata das políticas de saúde. 
Elaborado por André Médici e intitulado “Propostas 
para Melhorar a Cobertura, a Eficiência e a Qualidade 
no Setor de Saúde”, discute, logo na introdução, a 
questão do cumprimento do direito universal à 
saúde, tal como estipulado na Constituição. Mesmo 
que a saúde pública brasileira tenha melhorado em 
muitos aspectos, sobretudo na área preventiva, a 
efetivação desse direito tem sido muito lenta no 
Brasil, o que leva o autor a associar essa dificuldade 
ao fato de não haver uma definição clara no que se 
refere a duas questões: “o que e como universalizar 
a saúde” no Brasil. Com vistas a estabelecer a 
agenda pendente desse setor, o estudo traça um 
balanço histórico do Sistema Único de Saúde (SUS), 
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destacando as principais instituições e marcos 
legais que caracterizam o sistema, as tendências 
de financiamento e gasto da saúde no Brasil e os 
problemas de financiamento do SUS. Em seguida, 
são expostos os principais problemas da agenda 
pendente em saúde relativos à cobertura, qualidade, 
organização e eficiência dos serviços, bem como 
questões legais de governança e de regulação do 
sistema. Finalmente, para enfrentar tais dificuldades, 
o autor sugere possíveis soluções que poderiam 
integrar as políticas de saúde no Brasil,  listando, 
para cada problema identificado,  propostas para 
a agenda pendente em saúde e sua forma de 
implementação.       

Ainda no campo das políticas de saúde, tem-se a 
colaboração de Mônica Viegas e Kenya Noronha 
sobre o princípio da integralidade do SUS, indicando 
a existência de uma “contradição insanável entre 
os princípios da universalidade e da integralidade 
que, para ser resolvida, exige que ou o atendimento 
deixe de ser universal, concentrando-se nas 
pessoas com limitações de recursos, ou deixe de 
ser integral, concentrando-se em uma ‘cesta básica’ 
de procedimentos considerados prioritários e de 
eficácia comprovada”.  Adicionalmente, Antonio 
Carlos Coelho Campino apresenta o estudo 
“Gastos Catastróficos, Iniqüidade e Proposta de 
Reformulação do Sistema de Saúde”, em que, 
com base em diferentes pesquisas sobre o gasto, 
equidade e acesso em saúde no Brasil, propõe 
melhorias para o funcionamento do sistema sem 
questionar os seus fundamentos.     

A parte 2 do aborda a previdência social e 
as políticas de renda. Inicia-se pelo estudo 
“Previdência Social: uma Agenda de Reformas”, 
em que Paulo Tafner e Fabio Giambiagi procuram 
discutir como o crescente gasto previdenciário 
brasileiro, ocorrido desde o final dos anos 1980, 
e o impacto das mudanças demográficas dos 
últimos 20 anos ameaçam as contas previdenciárias. 
Mostrando que a participação do Estado em 
questões previdenciárias é uma prática presente 
em praticamente todos os países do mundo, os 
autores descrevem o funcionamento do sistema 
previdenciário brasileiro, em particular o INSS, por 

ser o subsistema potencialmente com maior risco 
de aumento de despesa. O texto traz informações 
e análises sobre gastos, benefícios, cobertura e 
trajetória da componente demográfica, bem como 
identifica os principais fatores responsáveis pelo 
aumento do custo previdenciário. Além de outros 
aspectos tratados, à luz da experiência internacional, 
os autores propõem mudanças substanciais no 
sistema previdenciário, explicitando os princípios 
dessas reformas e o seu detalhamento.

Complementando essa análise, o estudo de Marcelo 
Abi-Ramia Caetano, “Reformas Infraconstitucionais 
nas Previdências Privada e Pública: Possibilidades 
e Limites”, mostra que há espaço para tornar mais 
eficiente o sistema previdenciário no Brasil.  Além 
de abordar os diferentes tipos de previdência 
existentes, o autor foca mais a atenção naquela 
de natureza privada complementar. Também são 
analisados, em detalhes, os custos administrativos e 
os resultados das recentes reformas administrativas 
no regime geral para trabalhadores do setor privado. 
Quanto à previdência pública, Caetano discute as 
iniquidades existentes entre esse sistema e o dos 
segurados pelo Regime Geral de Previdência Social. 
Como conclusão, são avaliados os benefícios 
da unificação da previdência complementar para 
todos os servidores, nas diversas esferas e níveis 
de governo. 

Em relação às políticas focalizadas de distribuição 
de renda hoje consolidadas no Brasil, Bacha e 
Schwartzmann afirmam, na introdução do livro, que 
sua principal virtude “é que os gastos beneficiam 
efetivamente os mais pobres, ainda que de forma 
imperfeita, em contraste com a regressividade 
das políticas universais de previdência, saúde 
e educação, tendo assim um impacto direto 
nos índices de desigualdades sociais”. Nessa 
direção, André Portela Souza, no texto “Políticas de 
Distribuição de Renda no Brasil e o Bolsa Família”, 
mostra, por meio de evidências empíricas, a 
transferência de renda propiciada pelos programas 
sociais e o Bolsa Família, mas alerta para o fato 
da falta de efetividade para “estimular de maneira 
significativa a acumulação de capital humano das 
novas gerações”. O autor apresenta os programas 
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assistenciais no Brasil do ponto de vista de 
seus custos, cobertura e impactos distributivos, 
propondo um conjunto de ações voltadas para a 
implementação e gestão de políticas sociais e para 
o aprimoramento e aperfeiçoamento do desenho 
dos programas atuais

O texto preparado por Samuel de Abreu Pessoa, 
“O Contrato Social da Redemocratização”, encerra 
as análises da parte 2. O autor propõe a análise da 
dinâmica do gasto público, de 1999 a 2009, para 
caracterizar o que ele denomina de “contrato social 
da redemocratização” do país, que vigora desde a 
promulgação da Constituição de 1988. No entanto, 
são levantadas questões sobre os desequilíbrios 
endógenos ao desenvolvimento do atual contrato, 
indicando as limitações à transição para um novo 
contrato social.

A terceira parte do livro apresenta a agenda pendente 
na área da educação, formulada principalmente a 
partir da constatação da baixa qualidade do ensino 
básico. Fernando Veloso, por meio do estudo 
“Evolução Recente e Propostas para a Melhoria 
da Educação no Brasil”, procura identificar os 
determinantes do nosso baixo desempenho, 
passando pela análise do funcionamento do 
sistema educacional brasileiro quanto ao sistema 
de avaliação da educação básica, financiamento 
e gasto público em educação, participação do 
setor privado e organizações não governamentais, 
experiências recentes de reformas educacionais e 
aspectos importantes do marco legal que afetam 
a atribuição de responsabilidades. Nas políticas e 
ações descritas para a melhoria dos indicadores 
educacionais, o autor estabelece uma estratégia 
baseada em quatro elementos:  experimentação 
e inovação;  formação, seleção e retenção de 
professores de qualidade; planejamento e gestão; 
e políticas específicas para alunos e escolas com 
condições socioeconômicas desfavoráveis.

No seu texto, Simon Schwartzmann chama a atenção 
para  “O Viés Acadêmico na Educação Brasileira”, 
que tem sido um obstáculo à diferenciação do 
sistema educacional brasileiro e à melhoria de seu 
desempenho. O viés acadêmico é descrito como “a 

tendência das instituições de ensino em aumentar 
seus status imitando os modelos organizacionais e 
conteúdos das de mais prestigio, reduzindo assim 
a diversidade dos sistemas educacionais, que, 
em nome da igualdade, se tornam cada vez mais 
estratificados, hierarquizados e ineficientes”. Seu 
objetivo é analisar como esse viés permeia do nível 
médio até a pós-graduação, limitando fortemente o 
que pode e deve ser feito para melhorar a qualidade 
da educação em seus diferentes níveis.     

Naercio Aquino Menezes Filho sistematiza, no seu 
texto “Pré-Escola, Horas-Aula, Ensino Médio e 
Avaliação”, as causas dos avanços educacionais 
verificados ao longo dos anos 1990, mas observa 
que, apesar de tal progresso ser muito baixo, já se 
registram melhorias no desempenho dos alunos 
de 15 anos de idade. Entretanto, para acelerar 
o desempenho educacional brasileiro, é preciso 
entender o papel da pré-escola no desempenho 
futuro das crianças. Outro ponto estratégico, segundo 
o autor, é o número de horas que o aluno deve 
permanecer na escola. Menezes Filho afirma que 
“é possível aumentar o número de horas-aula sem 
aumentar significativamente os recursos já alocados 
com educação, desde que haja planejamento”. 

Completando as análises sobre o sistema 
educacional brasileiro, Reynaldo Fernandes 
concentra sua atenção sobre “As Avaliações e os 
Desafios do Ensino Médio”, argumentando que a 
falta de acordo sobre como deve ser a avaliação 
no ensino médio reflete a falta de acordo sobre 
como deve ser o próprio ensino médio. Além da 
predominância da lógica da escola única e de 
formação geral presente no ensino médio, o autor 
propõe a instituição de uma escola vocacional de 
ensino médio, que seja algo que venha contribuir 
para a formação de nossos jovens.

A quarta parte do livro trata da questão da política de 
segurança pública. Apesar dos avanços verificados 
nessa área, o Brasil continua sendo um dos países 
mais violentos do mundo. Lembram os autores da 
introdução do livro que “os determinantes sociais 
da criminalidade podem ser muito distintos indo 
desde a carência de recursos mínimos para a 
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sobrevivência até a falta de oportunidades de 
mobilidade social legítima, passando por questões 
de cultura e conflitos intergeracionais”. Esses fatores 
condicionam as políticas públicas de combate à 
violência e requerem tratamentos distintos, podendo 
ir “desde o atendimento às necessidades básicas 
de sobrevivência da população até as políticas 
de contenção e repressão do crime organizado, 
passando por ações voltadas para a reintegração 
de grupos socialmente marginalizados”.  

 Nessa perspectiva, os textos apresentados sobre 
a política de segurança pretendem cobrir esses 
diversos aspectos. Sérgio Guimarães Ferreira, 
em “Segurança Pública nas Grandes Cidades”, 
acompanha, por meio de estatísticas de homicídio, 
a concentração territorial da violência nas grandes 
cidades, mostrando, também que a vitimização é 
bem definida por grupo etário. São discutidos, ainda, 
os efeitos econômicos e sociais da violência urbana 
e relatadas as práticas de governança corporativa 
que resultaram em redução da criminalidade. Na 
conclusão, Ferreira enfoca o papel fundamental do 
governo federal em uma agenda de segurança, no 
que se refere à coordenação do monitoramento e à 
avaliação de experiências locais com o objetivo de 
estimular e premiar as melhores práticas.         

Já o texto de Cláudio Beato, “Regionalização e 
Diversidade da Criminalidade”, além de fazer 
restrições ao uso somente dos dados de homicídios 
produzidos pelo Ministério da Saúde e dialogando 
com a análise de Sérgio Guimarães, coloca a 
questão da gestão da informação no desenho de 
políticas de segurança pública.

Tanto Leandro Piquet Carneiro, autor do texto 
“Medidas Fracas em Tempo de Crise: As Políticas 
de Segurança Pública”, quanto Denis Mizne, autor 
do estudo “Fases e Tendências no Debate sobre 
Políticas Públicas de Segurança no Brasil”, enfatizam 

a necessidade de reformas profundas da política 
nacional de segurança, sobretudo nas dimensões 
associadas ao tráfico de armas e drogas. 

Esse conjunto de análises e propostas em áreas tão 
estratégicas das políticas sociais, argumentadas 
nesse livro, mostra que o Brasil está encontrando 
crescentes dificuldades para atender de forma 
equânime as pressões sobre o setor público por 
serviços e benefícios sociais e que a conclusão 
de uma nova agenda para as políticas sociais no 
país parece inevitável. Então, fica a indagação: 
será que terminamos um ciclo de políticas públicas 
no Brasil e que a melhoria da equidade social 
depende de um novo pacto social? Muitas dessas 
sugestões contrariam interesses estabelecidos que 
os governantes procuram evitar e daí decorrem 
as dificuldades para sua implementação. Muito 
provavelmente, esse quadro só será superado 
quando a nova agenda social for aceita pelo 
conjunto da sociedade e houver alteração do equi-
líbrio político.    

Em cada um dos temas tratados, o leitor encontrará 
não apenas um diagnóstico, mas também propostas 
visando a superação dos problemas e a realização 
das potencialidades do Brasil. Com esta publicação, 
busca-se oferecer uma visão de conjunto e de longo 
prazo, comprometida com uma nova agenda de 
reforma, construída a partir das lições negativas e 
positivas do passado recente.

Não se trata de concordar com qualquer um 
dos cenários específicos que estas análises pro-
põem ou propuseram no tempo em que foram 
formuladas, mas de reconhecer que, pelo arcabouço 
metodológico e pela amplidão da visão de Brasil que 
supõem, constituem igualmente peças clássicas 
no seu gênero, combinando dialeticamente os 
movimentos lentos da “estrutura” e o teatro vivo em 
que atuam personagens de carne e osso.
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