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CAPÍTULO 2 - REVISÃO DO REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

O presente capítulo trata da revisão do referencial bibliográfico que fornece 

sustentação teórica ao presente estudo, encontrando-se dividido em quatro seções. A Seção 

2.1 apresenta um amplo levantamento de trabalhos relacionados à temática desta pesquisa. 

A Seção 2.2 é dedicada aos Indicadores Sociais no Brasil, os Balanços Públicos, sua 

interpretação e análises são discutidas na Seção 2.3 e na seção 2.4 são apresentados conceitos 

de produtividade e eficiência, além de técnicas relacionadas à Pesquisa Operacional (PO), 

Programação Linear (PL) e Análise Envoltória de Dados ou Data Envelopment Analysis 

(DEA).  

 

2.1 Estudos relacionados à pesquisa 

 

Objetivando levantar trabalhos anteriores relacionados ao tema do presente estudo, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados científicas Proquest (PROQUEST, 

2006), IDEAS (IDEAS, 2006), EBSCO (EBSCO, 2006) e Periódicos Capes (PERIODICOS, 

2006), seguindo as orientações de busca contidas nos respectivos sistemas. De forma 

complementar as pesquisas científicas, usou-se o mecanismo de busca Google – Páginas do 

Brasil. 

Após os procedimentos de busca às bases de dados científicas, as publicações 

encontradas foram segregadas em duas modalidades de pesquisa. Uma contém o 

levantamento bibliográfico internacional, e na outra está contido o levantamento bibliográfico 

nacional.  

 Durante a realização da pesquisa bibliográfica encontrou-se o trabalho de Lorenzo e 

Sánchez (2004) cujo objetivo consistiu em efetuar um levantamento dos estudos relacionados 

à eficiência dos municípios. Outro estudo semelhante, o de Afonso e Fernandes (2005) que 

contempla o mesmo objetivo, também foi identificado durante a pesquisa bibliográfica, sendo 

os resultados apresentados a seguir. 

 Um estudo realizado por Eeckaut; Tulkens e Jamar, (1993)1 apud Lorenzo e Sánches 

(2004); apud Afonso e Fernandes (2005) busca explicar a eficiência do município mediante 

observação das características políticas, fiscais e estruturais de 235 municípios belgas. 

                                                 
1 EECKAUT, Philippe Vanden; TULKENS, Henry e JAMAR, Marie Astrid. Cost efficiency in Belgian 
Municipalities. In: FRIED, HAROLD O.; LOVELL, C.A.K.; SCHMIDT, S.S., ed. The measurement of 
productive efficiency: techniques and applications. New York: Oxford University Press, 1993. p. 300-334. 
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 As técnicas de análise empregadas foram FDH – Free Disposal Hull e DEA – Data 

Envelopment Analysis. 

 A variável de input considerada pelo estudo consiste das despesas correntes do 

município. As variáveis de output foram: população total; distância das auto-estradas 

mantidas pelo município; número de habitantes com mais de 65 anos;  número de 

beneficiários do seguro desemprego e número de crimes registrados no município. 

 Borger  e Kerstens (1996a)2 apud Lorenzo e Sánches (2004);  apud Afonso e 

Fernandes (2005) testam as variações observadas entre diferentes técnicas de avaliação 

empregadas a um conjunto de 589 municípios belgas. 

 As técnicas de análise empregadas foram FDH – Free Disposal Hull, DEA – Data 

Envelopment Analysis e Método Paramétrico. A variável de input considerada pelo estudo 

consiste das despesas correntes do município. As variáveis de output foram: população; 

população com mais de 65 anos; número de beneficiários do seguro desemprego; número de 

estudantes da escola primária; área de parques e espaços de recreação.   

 Athanassopoulus e Triantis (1998)3 apud Lorenzo e Sánches (2004); apud Afonso; 

Fernandes (2005) procuram avaliar a eficiência dos gastos públicos em relação ao volume do 

território ocupado por alguns setores. Neste estudo que foi aplicado a 172 municípios gregos,  

a princípio assume-se que quanto menos gasto realizado em relação a um determinado 

parâmetro, por exemplo, o número de casas, mais eficiente é o município. Porém, esse 

enfoque pode ocultar deficiências na qualidade dos serviços públicos prestados, pois esta  

poderá ser comprometida em função da baixa alocação de recursos.  As técnicas de análise 

empregadas foram DEA – Data Envelopment Analysis e Método Paramétrico. 

 A variável de input considerada pelo estudo consiste das despesas correntes do 

município. As variáveis de output foram: número de residências; área média das residências; 

área urbanizada; área usada para a indústria pesada e área turística. 

  Sousa e Ramos (1998)4 apud Lorenzo e Sánches (2004); apud Afonso e Fernandes 

(2005) elaboraram um estudo que analisa dados sobre 701 municípios brasileiros, observando 

                                                 
2 BORGER, B. de. e KERSTENS, K. Cost Efficiency of Belgian Local Governements: A Comparative Analysis 
of FDH, DEA, and Econometric Approaches. Regional Science and Urban Economics, n. 26, p.145-170, 
1996a.  
3 ATHANASSOPOULOS, Antreas D. e TRIANTIS, Konstantinos P. Assessing aggregate cost efficiency and the 
related policy implications for Greek local municipalities. INFOR - Information Systems & Operational 
Research,  ag. 1998, pp. 66-83, 1998. 
4 SOUSA, Maria da Conceição Sampaio de. e RAMOS, Francisco S. Measuring public spending efficiency in 
Brazilian municipalities: A non-parametric approach. In: EUROPEAN SYMPOSIUM ON DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS: RECENT DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS, Wernigerode, Germany, 
1998. 
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as despesas correntes em relação aos residentes,  residências com água potável, residências 

com coleta de lixo, população itinerante e o número de alunos da escola primária e 

secundária. As técnicas de análise empregadas consistem em: FDH – Free Disposal Hull e 

DEA – Data Envelopment Analysis. 

 A variável de input considerada pelo estudo consiste das despesas correntes do 

município. As variáveis de output foram: residentes atuais; residências com água potável; 

residências com coleta de lixo; população itinerante; número de alunos da escola primária e 

secundária. 

 Freid  e  Klein (1999)5 apud Lorenzo e Sánches (2004) consideram em seus estudos as 

variáveis: totais de despesas; nº. de estudantes; nº. de famílias que recebem ajudas; nº. de 

crimes; nº. de ligações sanitárias e superfície da infra-estrutura viária. 

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. A variável de 

input considerada pelo estudo consiste dos totais de despesas do município. As variáveis de 

output foram: nº. de estudantes; nº. de famílias que recebem ajudas; nº. de crimes; nº. de 

ligações sanitárias e superfície da infra-estrutura viária. 

 Tairou (2000)6 apud Lorenzo e Sánches (2004), em seus estudos calculam o nível de 

eficiência municipal onde o objetivo principal é comprovar se este nível afeta a 

vulnerabilidade financeira dos municípios. 

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. As variáveis 

de input do estudo foram: despesas correntes; salários; investimentos diretos. As variáveis de 

output foram: altitude média; nº. de certificados realizados; número de estudantes no 

primário; número de empresas com mais de 50 empregados; número total de empresas; 

número de residências; taxa de emprego; número total dos residentes; população com mais de 

20 anos; população com mais de 60 anos; população; área e área de rodovias. 

 Um estudo de Balaguer-Coll; Vela-Bargués e Prior-Jiménez (2002a)7 apud Lorenzo e  

Sánches (2004); apud Afonso e Fernandes (2005) busca explicar a eficiência dos municípios 

mediante observação de características políticas, fiscais e estruturais de 258 municípios 

valencianos (espanhóis). A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment 

Analysis. A variável de input considerada pelo estudo consiste das despesas do município. As 

                                                 
5 FREÍD, H.O. e KLEIN, J.D. Efficiencies in United States metropolitan areas. In: BLANK, J. L. T. Public 
Provision and  Performance: Contributions from Efficiency and Productivity Measurement. Amsterdam: 
Elsevier, 1999. p.331-353. 
6 TAIROU, A. A. Does Inefficiency Explain Financial Vulnerability Of French Municipalities?. International 
Conference On Accounting, Audititing and Management in Public Sector Reforms, EIASM, Zaragoza, 
2000. 
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variáveis de output foram: população; área; toneladas de resíduos/amo; área de zonas verdes, 

nº. de pontos de luz e superfície de infra-estrutura viária.   

 Balaguer-Coll; Vela-Bargués e Prior-Jiménez (2002b)8 apud Lorenzo e Sánches 

(2004) elaboraram um estudo com base nas despesas dos municípios e considerando variáveis 

de resultado como: população; área; resíduos; áreas verdes, pontos de luz e infra-estrutura 

viária.  A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. A variável de 

input considerada pelo estudo consiste das despesas do município. As variáveis de output 

foram: população; área; toneladas de resíduos; área de  zonas verdes; nº. de pontos de luz; 

superfície de infra-estrutura viária e qualidade ponderada. 

 Balaguer-Coll (2002)9 apud Lorenzo e Sánches (2004) busca explicar a eficiência dos 

municípios mediante observação de características políticas, fiscais e estruturais. Empregou-

se a técnica de análise DEA – Data Envelopment Analysis. 

 A variável de input considerada pelo estudo consiste das despesas do município. As 

variáveis de output foram: população; área; toneladas de resíduos; área de zonas verdes, nº. de 

pontos de luz; superfície de infra-estrutura viária; qualidade ponderada e  número de votos. 

 Afonso e Fernandes (2005)10 apud Afonso e Fernandes (2005) analisam 51 municípios 

portugueses empregando um indicador de performance total do município composto por sub-

indicadores agrupados nas dimensões: administração geral; educação; serviços sociais; 

serviços culturais; coleta de lixo doméstico; proteção ambiental.  

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. A variável de 

input considerada pelo estudo consiste das despesas per capita do município. As variáveis de 

output foram: indicador de performance total do município, composto por sub-indicadores 

agrupados nas seguintes dimensões: administração geral; educação; serviços sociais; serviços 

culturais; coleta de lixo doméstico; proteção ambiental. 

 Loikkanen e Susiluoto (2005)11 apud Afonso e Fernandes (2005) elaboraram uma 

avaliação de 353 municípios finlandeses, considerando aspectos sobre o desempenho de 

alguns serviços públicos como creche; consultas médicas; consultas odontológicas; 

                                                                                                                                                         
7 BALAGUER COLL, M.T.; VELA BARGUÉS, J.M. e PRIOR JIMÉNEZ, D. Eficiencia y calidad en la gestión 
de las administraciones locales. In: X Congreso de Asepuc, Santiago de Compostela, Jun. 2002a. 
8 BALAGUER COLL, M.T.; VELA BARGUÉS, J.M. e PRIOR JIMÉNEZ, D. Efficiency and Quality in Local 
Government Management. The Case of Spanish Local Authorities. Document de Treball, n. 2, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2002b. 
9 BALAGUER COLL, M.T. Análisis de la situación financiera y la eficiencia en las administraciones 
locales. Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2002. 
10 AFONSO, A. e FERNANDES, S. Local Government Spending Efficiency: DEA Evidence for the Lisbon 
Region, Forthcoming in Regional Studies, 2005. 
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internações em hospitais; internações em asilo; cuidados com pessoas especiais; escolas de 

período integral; escolas secundárias para idosos e bibliotecas.  

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. 

 A variável de input considerada pelo estudo consiste do total de despesas per capita 

do município. As variáveis de output foram: nº. de dias das crianças na creche; nº. de dias das 

crianças com as famílias; nº. de visitas à saúde básica; nº. de visitas ao dentista; nº. de 

internações na saúde básica; nº. de dias de idosos no asilo; nº. de dias de cuidados com 

pessoas especiais; horas de ensino em escolas de período integral; horas de ensino em escolas 

secundárias para idosos; total de empréstimos em bibliotecas municipais. 

 Nesses estudos pode-se observar que o input dos modelos de avaliação de eficiência 

dos municípios consiste basicamente do valor das despesas correntes. Verifica-se que esta é 

basicamente a única dimensão dos inputs usados nas avaliações, não sendo observados outros 

tipos de inputs relacionados à eficiência econômica e financeira dos municípios avaliados. 

Outros estudos sobre eficiência dos municípios que abordam análises DEA 

empregando outras formulações de input/output foram levantados por Lorenzo e Sánchez 

(2004), e também por Afonso e Fernandes (2005), sendo estes a seguir comentados. 

Nold Hughes e Edwards (2000)12 apud Lorenzo e Sánches (2004) buscam explicar a 

eficiência mediante a observação de características políticas, fiscais e estruturais dos 

municípios.  

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. As variáveis 

de input do estudo foram: custo da educação; serviços sociais; serviços de transporte; 

segurança pública; meio ambiente; administração; recebimento de  recursos; área; distância da 

rede hidráulica; número de residências; média de quartos por residência; crimes; roubos; taxa 

de emprego; habitantes por residência; tempo do trajeto até o trabalho; percentual de pessoas 

que vivem e trabalham no município. A variável de output foi o valor total das propriedades. 

 Worthington (2000)13 apud Lorenzo e Sánches (2004); apud Afonso e Fernandes 

(2005), em seu estudo testa variações entre diferentes técnicas de avaliação que foram 

empregadas em 166 municípios australianos. 

                                                                                                                                                         
11 LOIKKANEN, Heikki A. e SUSILUOTO, Ilkka. Cost Efficiency of Finnish Municipalities in Basic Service 
Provision 1994-2002.  ERSA conference papers ersa05p37, European Regional Science Association, 2005. 
12

 NOLD HUGHES, P.A. e EDWARDS, M.E. Leviathan Vs. Lilliputian: A Data Envelopment Analysis of 
Government Efficiency. Journal of Regional Science, v.40, n.4, p.649-669, 2000. 
13

 WORTHINGTON, A.C. Cost Efficiency in Australian Local Government: A Comparative Analysis of 
Mathematical Programming and Econometric Approaches. Financial Accounting and Management, v.16, n.3, 
p.201-221, 2000.  
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 As técnicas de análise empregadas foram DEA – Data Envelopment Analysis  e 

Fronteira paramétrica. 

 As variáveis de input do estudo foram: empregados em tempo integral; despesas 

financeiras e outras despesas. As variáveis de output foram: população; número de 

propriedades adquiridas para prestação de serviços de ciclo completo de água e resíduos 

domésticos; distância das vias urbanas e distância das vias rurais. 

Prieto e Zofio (2001)14 apud Lorenzo e Sánches (2004); apud Afonso e Fernandes 

(2005) em seus estudos avaliam a eficácia de 209 municípios espanhóis.  

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. As variáveis 

consideradas pelo estudo foram: abastecimento de água; capacidade dos  reservatórios; águas 

residuais servidas; pontos de iluminação; área destinada a eventos culturais, desportivos e 

regiões verdes. 

Giménez et al. (2003)15 apud Lorenzo e Sánches (2004) nesse estudo objetivam 

explicar os custos dos municípios. 

 A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. As variáveis 

de input do estudo foram: salários; transferências correntes; compra de bens e serviços. As 

variáveis de output foram: nº. de automóveis; nº. de edifícios e toneladas de resíduos. 

Durante o processo de revisão dos trabalhos encontrados na pesquisa bibliográfica 

internacional, foram encontrados mais dois estudos destinados a avaliar a eficiência 

municipal, como segue: 

Afonso e Fernandes (2005) elaboraram um estudo empregando técnica a DEA – Data 

Envelopment Analysis, onde foram analisados dados relativos ao ano de 2001 de 278 

municípios portugueses. A variável de input do considerada no estudo foi o total de despesas 

per capita do município. As variáveis de output foram: indicador de performance total do 

município, composto por sub-indicadores agrupados nas seguintes dimensões: serviços 

sociais; educação; serviços culturais; saneamento básico; licenças para construção; infra-

estrutura rodoviária. 

Uma observação elaborada a partir desse modelo é que o input é per capita enquanto 

que as variáveis de output não são todas per capita. Esse fato redunda em  distorções, pois é 

                                                 
14

 PRIETO, Angel M. e Zofio, José L. Evaluating effectiveness in public provision of infrastructure and 
equipment: The case of spanish municipalities. The Journal of Productivity Analysis, Berlin, v.15, p. 41-58, 
jan. 2001. 
15

 GIMÉNEZ, V.M. e PRIOR, D.  Evaluación frontera de la eficiencia en costes: Aplicación a los municipios de 
Cataluña. Papeles de Economía Española, n.95, p.113-124, 2003. 
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considerado como output, por exemplo, o total de licenças aprovadas para construção no 

município, onde os municípios com maior população deverão apresentar maior eficiência.  

Julnes (2000) desenvolve seu estudo focado em ferramentas para tomada de decisão e 

avaliar a produtividade no setor público onde descreve a técnica DEA como uma ferramenta 

alternativa às análises tradicionais. 

Complementarmente às pesquisas bibliográficas, realizou-se uma busca no 

levantamento bibliográfico efetuado por Tavares (2002) onde foram encontrados seis estudos 

destinados a avaliar a eficiência municipal segundo a palavra-chave “municipalities”. Dentre 

esses seis estudos, os dois a seguir listados não foram anteriormente identificados nas 

pesquisas: 

1) Førsund e Webb (1998)16 apud Tavares (2002) elaboraram um estudo comparativo 

de serviços de saúde entre municípios noruegueses e americanos, onde a técnica de análise 

empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. 

2) Prieto e Zofio (1998)17 apud Tavares (2002), elaboraram  uma avaliação entre 

municípios espanhóis, onde é verificada a eficiência dos serviços públicos oferecidos. A 

técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. 

Dentre as publicações nacionais encontradas, algumas estão relacionadas à eficiência 

pública, ao desenvolvimento humano e finanças públicas. Assim, os trabalhos que mais se 

aproximaram  da área de investigação do  presente estudo são a seguir apresentados: 

Marinho; Soares e Benegas (2004) usam como variável o IDH dos Estados, onde a 

técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis.  

 As variáveis de input do estudo foram: horas trabalhadas per capita e o consumo de 

energia elétrica total menos o consumo de energia elétrica residencial.As variáveis de output 

foram: PIB per capita; complementar do índice de GINI vezes o PIB per capita; e o IDH. 

Souza (2003), ao elaborar suas conclusões sobre a avaliação de municípios brasileiros, 

constata inconsistências nos dados usados no estudo. A técnica de análise empregada foi DEA 

– Data Envelopment Analysis. As variáveis de input do estudo foram: despesa corrente; 

número de professores; taxa de mortalidade infantil; hospital e serviços de saúde. As variáveis 

de output foram: total da população residente; população alfabetizada; matriculados na escola; 

                                                 
16

 FØ RSUND, Finn R. e WEBB, Natalie J. Efficiency in nursing homes: A comparative study of Norwegian 
municipalities & US metropolitan & non-metropolitan regions. In: INFORMS ISRAEL 1998, Tel Aviv, Israel, 
1998. 
17 PRIETO, Angel M. e  Zofio, José L. Evaluating efficiency in public provision of infrastructure and equipment: 
the case of Spanish municipalities. In: 3RD  BIENNIAL GEORGIA PRODUCTIVITY WORKSHOP, 
Athens,1998. 
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estudantes com presença escolar; estudantes aprovados na escola; estudantes por classe; 

famílias com acesso a água encanada; famílias com acesso a sistema de esgoto; famílias com 

acesso a coleta de lixo. 

 Em Gasparini e Ramos (2003) é analisada a eficiência entre 176 municípios 

pernambucanos. As técnicas de análise empregadas foram o FDH – Free Disposal Hull e 

DEA – Data Envelopment Analysis.   

 A variável de input considerada pelo estudo consiste das despesas correntes do 

município. As variáveis de output foram: pessoal ocupado em saúde e assistência social; nº. 

de matrículas no pré-escolar e ensino fundamental;  nº. de docentes no pré-escolar e na 

educação fundamental;  nº. de domicílios permanentes; cota-parte do ICMS;  capacidade de 

arrecadação própria; pessoal ocupado em administração pública, defesa e seguridade social. 

 Durante os procedimentos de pesquisa bibliográfica também foi encontrado um estudo 

realizado por Souza (2001) que aborda a eficiência municipal na alocação de recursos 

públicos nos sistemas municipais de ensino de 39 municípios pertencentes à Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná - AMOP no ano de 1996; modelo aplicado apenas ao setor de 

educação dos municípios. A Receita Total Municipal engloba outros serviços além do setor 

educacional. A técnica de análise empregada foi DEA – Data Envelopment Analysis. As 

variáveis de input do estudo foram: receita total municipal, número de vagas e número de 

professores. A variável de output foi o número de alunos aprovados. 

 

 

2.2 Indicadores Sociais no Brasil 

 

Esta seção apresenta e discute algumas definições de Indicadores Sociais, sendo 

observados e comentados diversos tipos em uso no Brasil e os métodos pelos quais esses 

indicadores são formulados. 

 

2.2.1 Definições 

 

 Segundo definições de Jannuzzi (2003), o Indicador Social é um recurso metodológico 

que serve para informar aspectos da realidade social e suas transformações.  

É usado na formulação de políticas nas diferentes esferas de governo ou em pesquisas 

acadêmicas, pois geralmente é uma medida quantitativa dotada de significado social 

substantivo que possibilita o monitoramento das condições de vida e bem estar da população. 
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2.2.2 Aspectos históricos 

 

Nas últimas décadas o Brasil vem experimentando um acelerado processo de 

democratização política, permitindo os diversos setores de a sociedade obter um maior acesso 

à informação. Dessa forma, é aberto um amplo debate sobre relevantes temas econômico-

sociais, como saúde, educação e renda.  

Essa abertura possibilitou que a partir da década de 1980 fossem implementadas novas 

políticas públicas de gestão, como o Planejamento Local e o Planejamento Participativo.  

Assim, uma vez definidos e formalizados os objetivos governamentais, torna-se 

necessário adotar instrumentos de avaliação de desempenho, que a partir da correta 

mensuração do desempenho obtido pelas organizações analisadas, possibilitem a formulação 

de estratégias destinadas ao cumprimento das metas sociais.  

Nessas avaliações, os resultados observados devem ser demonstrados 

quantitativamente, mediante a adoção de padrões técnicos, como eficácia, eficiência e 

efetividade, cujos conceitos são apresentados a seguir. 

Segundo Amaral (2003), avaliar a eficácia de determinado programa significa 

observar qual foi o grau de alcance das metas estipuladas para um determinado período, isto é 

atingir o objetivo proposto, cumprir, executar, operar, levar a cabo; é o poder de causar 

determinado efeito. Portanto, é considerado eficaz o que realiza determinada função ou tarefa 

com perfeição, isto é, produz o resultado pretendido. 

A eficiência pode ser definida como a qualidade de fazer com excelência, 

aproveitando da melhor forma possíveis recursos escassos como tempo, dinheiro ou energia, 

isto é, chegar ao resultado, produzir o seu efeito específico com qualidade, com competência, 

com nenhum ou com o mínimo de erros. 

A mensuração da produtividade considera a relação entre os produtos obtidos e os 

custos incorridos para um determinado período. Em um programa de educação, essa 

produtividade seria representada pelo gasto médio no ano com educação por aluno. 

 Por sua vez, a mensuração da efetividade é obtida mediante a observação da relação 

entre os resultados alcançados e os objetivos esperados. O efetivo está realmente disponível, é 

incontestável, verificável, executável. Em um programa de educação, seria verificar o 

percentual de crianças em idade escolar de determinado município que estão efetivamente 

matriculadas em escolas públicas num determinado ano. 

 Neste sentido, os Indicadores Sociais devem possuir alguns atributos desejáveis como: 

simplicidade, que possibilitará o seu fácil manuseio e compreensão, transmitindo claramente a 
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informação que representa; baixo custo, pois não devem onerar o processo para a sua 

obtenção; estabilidade, permitindo o acompanhamento da sua evolução histórica pelo gestor 

público; confiabilidade, pois deverão estar apoiados por informações seguras e atualizadas, e 

apresentação, que possibilitará a compreensão e análise do leitor. 

 Os Indicadores Sociais podem ser ainda classificados em quatro categorias básicas que 

são: 1) proporção ou percentuais, que representam uma operação de divisão entre o 

numerador e um subconjunto do denominador; 2) taxas de variação, que servem para 

comparar a evolução de algum aspecto da realidade social em momentos diferentes, onde é 

comparado um período recente a um outro anterior; 3) relação entre fatores distintos, que é 

um indicador destinado a efetuar a mensuração entre elementos diferentes, como por 

exemplo, quantidade de professores para cada grupo de 100 alunos, e 4) valor absoluto, índice 

social que mesmo apresentado no formato absoluto, demonstra algum tipo de informação. 

 Existem distinções entre os indicadores sociais e as estatísticas públicas levantadas nos 

censos demográficos, em pesquisas amostrais, ou em dados coletados nos registros 

administrativos de ministérios, em secretarias de Estado e nas prefeituras. As estatísticas 

públicas expressam o dado social na forma bruta, ou seja, não está plenamente no contexto de 

uma teoria social ou de uma finalidade programática como os dados administrativos do censo 

escolar; o indicador social é caracterizado por seu conteúdo informacional ou “valor 

contextual” que é produzido por um processo de agregação de valor. Esse processo parte de 

eventos empíricos da realidade social, sendo a eles agregados os dados brutos mediante 

levantamento de estatísticas públicas, produzindo-se assim a informação para análise e 

decisões de política pública. 

Para a caracterização de um fenômeno social é necessária a criação de um conjunto de 

indicadores sociais relacionados a uma área de intervenção programática, chamados de 

Sistemas de Indicadores Sociais, como por exemplo, o Sistema de Indicadores Políticos 

Urbanos, o Sistema de Indicadores da Saúde e o Sistema de Indicadores para o Mercado de 

Trabalho.  

Um indicador social pode em determinadas circunstâncias ser usado em mais de uma 

área temática, como por exemplo, o gasto com o deslocamento para o trabalho, que é um 

indicador de infra-estrutura urbana (transporte), também pode ser um indicador da qualidade 

de vida nos grandes centros urbanos. 

Jannuzzi (2003) apresenta um processo de quatro fases para a construção de um 

sistema de indicadores sociais. Na primeira fase, com base nos interesses teóricos 

previamente estabelecidos, é definida a área temática do estudo. Na segunda fase são 
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executadas tarefas de especificação e dimensionamento quantitativo sobre o tipo de 

informação a ser gerada. A terceira fase consiste na obtenção de dados de estatísticas públicas 

do campo de estudo. Na quarta e última fase, são elaboradas combinações entre as diversas 

estatísticas, resultando em um sistema de indicadores sociais que quantitativamente refletem a 

realidade de uma sociedade. 

Os indicadores podem ser classificados de diversas formas, sendo as mais comuns: a 

classificação segundo a área temática da realidade social a que se referem, como por exemplo, 

saúde, educação, trabalho, demográficos; e os indicadores mais agregados, como indicadores 

sócio-econômicos, de condições de vida, de qualidade de vida, desenvolvimento humano e 

ambientais. Os indicadores podem ser classificados como:  

 

 a) quantitativos, ou os que são  revestidos de objetividade, e  

 b) qualitativos, que são os indicadores caracterizados pela subjetividade.  

 

Os quantitativos expressam os fatos concretos que afetam a sociedade. Os subjetivos 

expressam, por exemplo, a opinião pública em determinado instante, e geralmente referem-se 

ao desempenho dos governantes, sendo possível que estes resultados sejam diferentes dos 

apresentados pelos indicadores baseados em fatos quantitativos. 

Nos indicadores quantitativos, como por exemplo, a taxa de desemprego ou a taxa de 

evasão escolar. Os resultados alcançados são usados na elaboração de análises críticas que 

modificam ou consubstanciam as opiniões que deveriam afetar os indicadores qualitativos. 

Os indicadores podem ainda ser classificados segundo a sua complexidade em simples 

e compostos. Os simples são elaborados especificamente a partir de estatísticas sociais em 

uma determinada dimensão social como saúde, educação e renda. Os indicadores compostos, 

também tratados por sintéticos, ou índices sociais, são elaborados a partir da junção de pelo 

menos dois indicadores simples como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH.  

Um indicador composto permite orientar de forma mais objetiva a priorização de 

recursos e ações de política social; essa sintetização pode resultar em perda de proximidade 

entre conceito e medida, além da transparência aos usuários ser prejudicada. Uma 

diferenciação entre os indicadores sociais pode ser feita a partir da formulação das políticas 

públicas em relação à natureza do ente indicado como insumo, produto e processo, ilustrados 

na Figura 7. 
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      INDICADORES SOCIAIS CLASSIFICADOS SEGUNDO A NATUREZA DO INDICADOR 

   

 

 

 

 

 
Figura 7: Indicadores Sociais classificados segundo a natureza do indicador. 
Fonte: Jannuzzi (2003). 
 

Os indicadores de recursos ou insumos (input indicators) estão relacionados a medidas 

de disponibilidade de recursos humanos, financeiros, equipamentos alocados para um 

processo que tem influência na realidade social, como, por exemplo, o número de leitos 

hospitalares por mil habitantes, número de professores por quantidade de estudantes, a 

quantidade de médicos por mil habitantes. Os indicadores insumo também são conhecidos 

como indicadores de esforço. 

Os indicadores produto (outcome) ou output indicators, referem-se as variáveis de 

processos sociais complexos, como esperança de vida ao nascer, proporção de crianças fora 

da escola ou nível de pobreza. Representam medidas das condições de vida como saúde e 

nível de renda da população e retratam os resultados efetivos das políticas que disponibilizam 

os recursos ou insumos. Os indicadores produto também são conhecidos como indicadores de 

resultado. Os indicadores processo ou throughput indicators, situam-se entre: input indicators 

e output indicators, e têm por objetivo transformar em medidas quantitativas o esforço 

operacional de alocação de recursos humanos, físicos ou financeiros. Objetivam obter 

melhorias efetivas de bem estar, como o número de consultas ao mês por criança de até um 

ano de idade ou merendas escolares distribuídas diariamente por aluno. Os indicadores 

processo também são conhecidos como indicadores de esforço.  

Existe também uma diferenciação entre indicadores que é aplicada no campo da 

avaliação das políticas sociais, na qual o processo analisado é a temporalidade. Por essa 

abordagem, os indicadores são denominados indicadores de estoque e indicadores de fluxo 

(performance). O indicador de estoque refere-se a uma medida de uma determinada dimensão 

social em um momento específico, como por exemplo, os anos de escolaridade de uma 

população. O indicador de fluxo (performance) aborda as mudanças ocorridas entre dois 

momentos distintos, como por exemplo, o aumento dos anos de escolaridade de uma 

Indicador – Insumo 
Recursos: quantidade 
de médicos por mil  
habitantes ou gasto 
monetário per capita 
 em saúde 

Indicador – Processo 
Uso dos Recursos: 
Consulta ao mês por 
criança até 1 ano. 

Indicador – Produto 
Resultado efetivo: 
Taxa de mortalidade 
ou mortalidade infantil 
por causa específica. 
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população. Os indicadores sociais também podem ser classificados como de eficiência, 

eficácia e efetividade social, como ilustrado na Figura 8. 

 

      INDICADORES SOCIAIS CLASSIFICADOS SEGUNDO O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 8: Indicadores Sociais classificados segundo o critério de avaliação. 
  Fonte: Jannuzzi (2003). 
 

Os indicadores de eficiência são aplicados na avaliação dos meios e dos recursos 

empregados. Os indicadores de eficácia avaliam o cumprimento das metas estabelecidas. Os 

indicadores de efetividade avaliam os efeitos do programa em termos de bem estar para a 

sociedade. Um programa de reurbanização de favelas, por exemplo, pode ser avaliado por 

meio de indicadores de eficiência em função dos investimentos alocados por unidade de área 

física; já os indicadores de eficácia, demonstram as melhorias obtidas nas condições de 

moradia, de infra-estrutura e acessibilidade do local. E neste caso, os indicadores de 

efetividade avaliam a mortalidade infantil, o nível de coesão social e participação da 

comunidade, nível de criminalidade e etc.  

De acordo com Vaz (1994), avaliações objetivas devem dispor de dados quantitativos 

que expressem numericamente os resultados alcançados pela gestão municipal. A partir 

desses dados são construídos indicadores alicerçados em padrões técnicos pré-definidos e que 

permitam a comparação entre os municípios.  

Vaz (1994) apresenta uma seqüência de procedimentos para a avaliação da gestão 

municipal, na qual inicialmente é feita a coleta e a sistematização de informações mediante:  

a) definição do método e dos critérios de avaliação; b) obtenção de indicadores sociais e de 

gestão das atividades realizadas e resultados mensuráveis; e c) realização de pesquisa de 

opinião para avaliação dos participantes da gestão.  

Eficiência 
no uso dos 
recursos 

Eficácia no 
atingimento de 

metas 

Efetividade 
social da 

política pública 
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O passo seguinte consiste na divulgação e discussão com a sociedade dos critérios de 

avaliação adotados, resultando em informações direcionadas ao planejamento. Essa seqüência 

pode ser observada na Figura 9. 

 

FLUXOGRAMA BÁSICO DE UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9: Fluxograma básico de um processo de avaliação de gestão municipal. 
Fonte: Vaz (1994). 

 

 

2.2.3 Interpretação dos principais Indicadores Sociais em uso no Brasil 

 

Jannuzi (2003) comenta os significados e usos dos principais indicadores sociais 

usados no Brasil. 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE SAÚDE 

 

Taxa de natalidade – TN.  A Taxa de Natalidade informa o crescimento populacional, 

sendo importante na formulação de políticas, pois estabelece os parâmetros básicos para o 
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dimensionamento da população futura, que consumirá bens e serviços públicos e privados, 

objeto das políticas sociais. É representada pelo quociente entre os nascidos vivos ocorridos 

em uma determinada unidade geográfica e período de tempo, e a população estimada na 

metade do período, que pode ser multiplicada por 1.000 para facilitar a leitura e permitir 

comparação internacional. É representada pela seguinte fórmula: 

  
TN =

�

PEMA
NVA

�

� 1000
            (1) 

 Onde: 
NVA = Nascidos vivos no ano 
PEMA = População estimada no meio do ano 

 

Taxa de crescimento anual – TCA. As taxas de crescimento demográfico por sua vez, 

são calculadas para grupos etários específicos, e permitem estimar a necessidade de expansão 

dos serviços e equipamentos sociais, como por exemplo, a demanda de vagas e professores 

nas escolas. São calculadas como uma função da razão entre os quantitativos populacionais 

em dois momentos de tempo (t0 e t1), sendo expressa em termos de % ao ano. São 

representadas pela seguinte fórmula: 

  
TCA =

�

�

Pt1
Pt0

√

n
�

� 1
�

� 100
                 (2) 

 Onde: 

Pt0 = Quantidade da População no momento t0 

Pt1 = Quantidade da População no momento t1 
   n   = Número de anos transcorridos entre os momentos t0 e t1 

  

 Carga de dependência de crianças e idosos – CDCI. A carga de dependência de 

crianças e idosos é uma medida complementar as taxas de natalidade e crescimento e é 

calculada em relação à população adulta.  

É um indicador que define a razão do número de crianças até 14 anos e pessoas com 65 

anos ou mais pelo total da população de 15 a 64 anos.  

No Brasil essa proporção diminuiu de 63,5 crianças e idosos para cada 100 pessoas em 

idade ativa em 1993, para 51,1% em 2003. São representadas pela seguinte fórmula: 

   
CDCI =

�

P15_64

CR+AD
�

� 100
   (3) 

  Onde: 

CR = Quantidade de Crianças até 14 anos 

AD = Quantidade de Adultos com mais de 64 anos 
P15_ 64 = Quantidade de Pessoas de 15 a 64 anos 
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Taxa de urbanização – TU. A taxa de urbanização é um indicador demogeográfico 

que dimensiona a parcela da população residente em áreas urbanas, que potencialmente pode 

ser servida por serviços básicos de infra-estrutura urbana como água tratada, saneamento 

básico e coleta lixo, além de serviços sociais como educação e saúde.   

Corresponde ao percentual da população urbana em relação à população total.              

É calculado, geralmente, a partir de dados censitários. É representada pela seguinte fórmula: 

         TU =
�

PT
PU

�

� 100                  (4) 
  Onde: 

PU = População residente em áreas urbanas 

PT = População total  
 

 Taxa de Mortalidade Infantil – TMI. A mortalidade das crianças é medida 

mundialmente pelo cálculo da Taxa de Mortalidade Infantil, também conhecida pela sigla 

TMI, que representa a relação entre o número de crianças mortas no primeiro ano de vida e o 

de crianças nascidas vivas, tendo por base mil. 

 Como é uma relação por mil, muitas vezes o dado não é compreendido quando a 

localidade registra poucos nascimentos e mortes. 

As Taxas de Mortalidade Infantil são classificadas como: Alta - 50 crianças mortas por 

cada mil crianças nascidas vivas, Média - de 20 a 49 crianças mortas por cada mil crianças 

nascidas vivas, e Baixa - menos de 20 crianças mortas por cada mil crianças nascidas vivas. 

Empregada como indicador social que representa as condições gerais de vida ou saúde 

de uma região ou segmento populacional, a taxa de mortalidade infantil é calculada pela razão 

entre o número de óbitos entre crianças de até um ano e o total de crianças nascidas vivas 

durante o ano e é usada na elaboração de políticas públicas de saúde e saneamento básico. É 

representada pela seguinte fórmula: 

   
TMI =

�

NVA
ObC

�

� 1000
            (5) 

Onde: 
ObC = Óbitos de crianças com até um ano 

NVA = Nascidos vivos no ano   
 

Esperança de vida ao nascer.   A sociedade reconhecendo a violência como violação 

dos direitos humanos e um problema de saúde pública, estará reduzindo a mortalidade 

materna, promovendo a igualdade social, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação, dando às mulheres o direito de exercer a sua 

cidadania. A esperança de vida ao nascer é um indicador geralmente discriminado por sexo e 
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serve para avaliar as condições gerais de saúde da população. Representa o número médio de 

anos que se espera que um recém-nascido possa viver em uma determinada sociedade. Em seu 

cálculo, além da mortalidade infantil é embutido todo o histórico da mortalidade de 

adolescentes, jovens, adultos e idosos. Corresponde ao número médio de anos de vida do 

recém-nascido, considerando os riscos de mortalidade do presente. 

 

Taxa de mortalidade por causas. A taxa de óbitos por causas reflete o perfil 

epidemiológico das doenças e óbitos e está associado ao nível de desenvolvimento sócio-

econômico e à oferta da prestação de serviços de saúde à população, além da infra-estrutura 

de serviços de abastecimento de água, saneamento básico e nutrição.  

Pode ser calculada em taxas expressas em relação a cem mil pessoas, ou como 

proporção do total de óbitos registrados por determinada causa. É representada pela seguinte 

fórmula: 

Taxa de mortalidade pela causa i - TMCi. 

 

  
TMCi =

�

PT

OCI
�

� 100.000
             (6) 

Onde: 
OCi  = Óbitos decorrentes da causa i 

PT = População Total 
 

Proporção de mortos pela causa i - PMCi . De forma semelhante à taxa de óbitos por 

causas, é calculada a taxa de morbidade por doenças específicas. Esse indicador complementa 

a avaliação de programas na área da saúde. É representada pela seguinte fórmula: 

  
PMCi =

�

TO

OCi
�

� 100
                    (7) 

Onde: 
OCi  = Óbitos decorrentes da causa i 

TO = Total de Óbitos 
 
Taxa de morbidade hospitalar por doença – TMHD. A taxa de morbidade hospitalar 

é classificada como um indicador-produto, por ser resultante de uma série de fatores sócio-

econômicos e das condições dos programas de saúde pública. É representada pela seguinte 

fórmula:    

  
TMHD =

�

PT

IDDi
�

� 100.000
          (8) 

  Onde: 

IDDi = Internações  decorrentes da doença i 

PT = População Total 
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Proporção de consultas pela especialidade clínica i - PCECi. O indicador de 

proporção de consultas é um indicador-processo, pois especifica o fluxo de atendimento 

prestado. É representado pela seguinte fórmula: 

PCECi = (
TC

CAEi ) � 100
   (9) 

Onde: 
CAEi = Consultas atendidas da especialidade i 

TC = Total de Consultas 
 

Indicador de desnutrição – ID. A implantação de projetos e/ou programas específicos 

é uma forma de promover prevenção e controle destes distúrbios nutricionais.  

Na Bahia, por exemplo, 97,3% dos municípios contam com um índice alto ou muito 

alto de crianças desnutridas. Nos países em desenvolvimento, aproximadamente 55% das 

mortes infantis estão ligadas à desnutrição. Uma das causas de cegueira evitável no mundo é a 

Hipovitaminose A, que é a baixa disponibilidade de Vitamina A no organismo, e está também 

associada a 23% das mortes por diarréia em crianças. A implantação de projetos locais 

viabiliza o acesso ao alimento, como por exemplo, o desenvolvimento local sustentável, o uso 

adequado do recurso do Programa Bolsa Família, e ações de assistência à gestante e à criança. 

Os Indicadores de Desnutrição são resultantes das condições socioeconômicas, características 

genéticas, além da quantidade, qualidade e balanceamento da dieta nutricional dos indivíduos 

em idade de crescimento. São consideradas: a proporção de crianças com peso inadequado 

para a estatura observada e a proporção de crianças com altura fora dos parâmetros ideais para 

suas idades. Esses indicadores auxiliam na formulação de programas de suplementação 

alimentar, como distribuição de leite, cestas básicas e merenda escolar. (GOVERNO, 2005)  

Os relatórios da Organização das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e da 

Organização Mundial para Agricultura e Alimentação - FAO, são baseados na proporção de 

crianças recém-nascidas com peso abaixo do regularmente esperado. É representado pela 

seguinte fórmula: 

 
ID = (

TCIE
CPAI ) � 100

            (10) 
  Onde: 

CPAI = Crianças com peso e altura inadequados 

TCIE = Total de Crianças com idade específica 
 

Coeficiente de recursos por mil habitantes – CRMH. O coeficiente técnico de 

recursos é calculado pela relação entre os recursos financeiros, humanos e materiais, e das 

pessoas potencialmente usuárias.  
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Trata-se de um indicador-insumo, cujos recursos podem ser constituídos por médicos, 

enfermeiros, dentistas, equipamentos hospitalares, postos de saúde, por exemplo.  

O padrão internacional adequado para o fornecimento de serviços de saúde é fornecido 

pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que estabelece, por exemplo, o número de quatro 

leitos para cada grupo de mil habitantes. Alguns exemplos desses indicadores são: gasto 

público com saúde em termos de % do Produto Interno Bruto – PIB e gasto público per capita 

com atendimento a saúde. É representado pela seguinte fórmula: 

 

CRMH = ( PT
NR ) � 1000

           (11) 
Onde: 

NR = Número de recursos, como médicos, leitos, etc. 
PT = População Total 

 

 

INDICADORES EDUCACIONAIS E CULTURAIS 

  

 No grupo formado pelos indicadores educacionais e culturais destacam-se: 

 

Taxa de Analfabetismo – TA. A taxa de analfabetismo revela as deficiências ou 

mesmo a ausência na oferta de programas educacionais no passado. A definição de analfabeto 

como sendo um indivíduo que não consegue ler ou escrever algo simples foi adotada em 1958 

pela UNESCO. Posteriormente adotou-se o conceito de analfabeto funcional em referência a 

uma pessoa que, mesmo sabendo ler escrever frases simples, não possui as habilidades 

necessárias para satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal e 

profissionalmente.  

Esse indicador é calculado pela proporção de indivíduos que não sabem ler e escrever, 

entre indivíduos com 15 anos ou mais. A interpretação desse indicador é difícil, pois ele pode 

apresentar taxa de analfabetismo maior para uma população mais envelhecida, apesar do 

esforço recente em educação básica, quando comparada a uma população mais jovem, para a 

qual não haja nenhum programa. Esse índice é representado pela seguinte fórmula: 

   
TA =

�

P15+

AN
�

� 100
          (12) 

Onde: 
AN = Analfabetos com mais de 15 anos 
P15+ = População de 15 anos ou mais 
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  Taxa escolarização da população - TExy. O indicador de escolaridade média reflete a 

permanência das crianças, adolescentes e jovens no sistema de ensino em função das políticas 

públicas adotadas para o setor. É considerado um indicador-resultado, pois sua elevação deve 

proporcionar um aumento do Capital Humano disponível, pois produz efeitos no mercado de 

trabalho elevando a produtividade da mão-de-obra. É representado pela seguinte fórmula: 

  
TExy =

�

TPx

Exy
�

� 100
          (13) 

 Onde: 
Exy = Estudantes da faixa x nível escolar y 
TPx = Total populacional da faixa x 

  

Taxa de cobertura escolar no nível de ensino y - TCOE. A taxa de atendimento 

escolar pode ser calculada de duas formas. A primeira, taxa de escolarização, demonstra a 

proporção de estudantes de determinada faixa etária em um nível de ensino em relação ao 

total de pessoas que se encontram nessa faixa. A segunda, taxa de cobertura escolar, é 

calculada pela razão entre o número de matrículas em um nível de ensino pela população em 

idade correspondente a este nível. É representada pela seguinte fórmula: 

  
TCOE =

�

PAY

MAY
�

� 100
            (14) 

Onde: 
MAy = Matrículas no nível escolar y 
PAy = Público alvo do nível escolar y 
 

 Taxa de evasão – TEV. As taxas de desempenho no sistema escolar são apuradas pela 

evasão escolar e pela reprovação. A taxa de evasão indica a ineficácia do sistema de ensino 

em garantir a freqüência escolar do público-alvo.  

 Corresponde à porcentagem de alunos que abandonaram a escola antes da avaliação 

final ou que não preencheram os requisitos mínimos em freqüência previstos em legislação, 

em relação ao total de alunos matriculados no fim do ano letivo. É representada pela fórmula 

a seguir. 

 

    
TEV = ( MA

EV ) � 100
                   (15) 

Onde: 
EV = Evadidos no final do período letivo 
MA = Matriculados ao final do ano letivo 
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 Taxa de reprovação – TR. A taxa de reprovação indica a ineficiência do sistema e/ou 

dificuldade dos alunos em garantir sua progressão pelo sistema de ensino, sendo calculada 

pela proporção dos alunos reprovados em relação aos matriculados. 

 Corresponde à porcentagem de alunos que não preencheram em avaliação final, os 

requisitos mínimos em aproveitamento, previstos em legislação, em relação ao total de alunos 

matriculados no fim do ano letivo. É representada pela fórmula a seguir. 

TR = ( MA
R ) � 100

                     (16) 
Onde: 

R = Reprovados no final do período letivo 
MA = Matriculados ao final do ano letivo 
 

Razão de professores por mil habitantes – RPR. Entre os coeficientes técnicos de 

recursos na área educacional se encontra aqueles calculados a razão de professores por cada 

grupo de mil habitantes, que caracteriza a oferta de serviços educacionais.  

Um outro cálculo é a quantidade de alunos por professor que avalia indiretamente a 

qualidade dos serviços educacionais prestados. São representados pelas fórmulas (17) e (18). 

  
RPR = (

PT
NPR) � 1000

                             (17) 
Onde: 

NPR = Número de professores 
PT = População total 
 

Razão de alunos por professor do nível y - RALPRy. 

   
RALPRY =

�

TPRY

ANEY
�

� 100
                    (18) 

Onde: 
ANEy = Número de alunos no nível escolar y 
TPRy = Total de professores nível escolar y 

 
Tiragens de jornal por mil habitantes – TJ. Os indicadores de acesso à informação e 

cultura ilustram o desenvolvimento sócio-cultural das sociedades. A proporção de famílias 

com TV, rádio, telefone, microcomputador e Internet também servem como um indicador 

cultural. Esses indicadores são divulgados em publicações da UNESCO como o Statistical 

Yearbook e o World Education Report. É representado pela seguinte fórmula: 

  
TJ =

�

TH

∑

TJPD
�

� 1000
                (19) 

Onde: 
TPJD = Tiragem dos principais jornais diários 
TH = Total de habitantes 
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População economicamente ativa com nível superior – PPEANS. Os indicadores de 

ciência e tecnologia traduzem os investimentos feitos na área de ciência e tecnologia em 

relação ao Produto Interno Bruto – PIB, sendo os efeitos desses investimentos percebidos na 

formação de pesquisadores, no desenvolvimento de novas tecnologias e pela formulação de 

políticas públicas. É representado pela seguinte fórmula: 

  
PPEANS = ( PEA

PEANS ) � 100
    (20) 

Onde: 
           PEANS = População economicamente ativa com nível superior 
           PEA = População economicamente ativa 

 
 
Razão de pesquisadores por 100 mil habitantes – RPE. A proporção de 

pesquisadores por 100.000 habitantes é representada pela seguinte fórmula: 

  
RPE =

�

PT
CTE

�

� 100.000
               (21) 

Onde: 
CTE = Número de cientistas e técnicos 
PT = População Total 

  

 

INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO 

 

Outro grupo de indicadores reúne os chamados Indicadores de Mercado de Trabalho 

que possuem a seguinte interpretação: 

 

Taxa de participação – TPA. A taxa de participação reúne em sua avaliação dois 

importantes conceitos. O primeiro é o da população em idade ativa (PIA), que corresponde a 

um contingente populacional entre 10 e 70 anos, e que se encontra apto para o exercício de 

alguma atividade economicamente produtiva. O segundo é o da população economicamente 

ativa (PEA), é formado pelo contingente populacional que se encontra efetivamente 

disponível para o trabalho. Assim a taxa de participação no mercado de trabalho é 

representada pelo quociente da PEA pela PIA. É representada pela seguinte fórmula: 

TPA = ( PIA
PEA ) � 100

                    (22) 
Onde: 

PEA  = População economicamente ativa 
PIA = População em idade ativa 
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Taxa de desemprego – TD. A taxa de desemprego corresponde à quantidade de 

indivíduos ativos não regularmente ocupados que buscam trabalho, corresponde à proporção 

do contingente de desempregados pela população economicamente ativa PEA. É representada 

pela seguinte fórmula: 

  
TD =

�

PEA
CD

�

� 100
                                 (23) 

Onde: 
CD = Contingente de Desempregados 
PEA = População economicamente ativa 

 

 Rendimento do trabalho – RTR. O rendimento médio do trabalho permite avaliar a 

potencialidade de compra do mercado consumidor e os efeitos da política monetária e fiscal.  

Corresponde à remuneração bruta efetivamente recebida pelos assalariados no mês anterior à 

pesquisa, incluindo salários, abonos e gratificação, No caso de empregadores e autônomos 

corresponde à retirada ou ganho líquido realizado no mês anterior. É representado pela 

seguinte fórmula: 

   RTR = SA + AB + GR           (24) 
Onde: 

 SA  = Salários 
AB = Abonos 
GR = Gratificações ou retiradas 

 

 Renda familiar total – RFT. O grupo de medidas de renda e pobreza contém 

basicamente os seguintes indicadores sociais: Renda per capita, ou PIB per capita é um 

indicador muito citado nos Relatórios Sociais dos organismos internacionais, compondo, 

inclusive, o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD. Ele mede o valor total dos bens e 

serviços finais produzidos internamente na economia de um país ou região em relação à sua 

população. 

A renda familiar média é avaliada por meio de indicadores de renda apurados em 

pesquisas domiciliares, sendo o de renda familiar total e o de renda familiar per capita os dois 

principais. O indicador de renda familiar total corresponde à soma dos rendimentos 

individuais de seus membros, como rendas do trabalho, pensões, aposentadorias, trabalho 

eventual, seguro-desemprego, transferências governamentais ou de terceiros, bolsas de estudo, 

além de aluguéis, rendas financeiras e saques na caderneta de poupança. É representada pela 

seguinte fórmula: 
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  RFT = RI + RF + AL               (25) 
Onde: 

RI = Rendimentos individuais 
RF = Rendas financeiras 
AL = Aluguéis 

 

Renda familiar per capita – RFPC. O indicador de renda familiar per capita é o 

quociente entre a renda familiar total e o número de membros na família. Corresponde à soma 

das rendas das pessoas responsáveis pelos domicílios, dividido pelo total dessas pessoas. Para 

o cálculo do rendimento médio mensal, consideraram-se somente as pessoas de 10 anos ou 

mais de idade, com rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares permanentes. É 

representada pela seguinte fórmula: 

RFPC = ( NPF
RFT )

                              (26) 
Onde: 

RFT = Renda familiar total 
NPF = Número de pessoas na família 

 

Coeficiente de Gini – G.  A distribuição de renda está relacionada a uma importante 

dimensão sócio-econômica que é o “Padrão da distribuição de renda”, onde, por exemplo, é 

possível observar se uma população de renda mais elevada efetivamente desfruta de um 

padrão melhor de bem estar material, ou se este benefício está concentrado em um número de 

famílias que se apropria de níveis de renda muito mais elevados que as demais.  

O Índice de Gini é um dos mais conhecidos indicadores de distribuição de renda. 

Caracteriza-se pela facilidade de entendimento do seu significado e das propriedades e 

princípios incorporados, que tratam da sensibilidade e transferências regressivas de renda do 

mais pobre para o mais rico.  

Gini é uma medida para avaliação do grau de desigualdade na distribuição dos 

rendimentos, com propriedades matemáticas e sensibilidade ao fenômeno distributivo.  

Ao apresentar o valor mínimo de 0 (zero), o indicador demonstra uma situação de 

igualdade perfeita da distribuição de rendimentos em uma sociedade, podendo chegar até o 

valor máximo de 1 (um), que reflete uma situação de extrema desigualdade, onde apenas um 

indivíduo ou família se apropria de toda a renda disponível, porém índices de 0,5 são 

considerados preocupantes.  

O índice de Gini é pouco sensível a condições de pobreza ou riqueza extremas, 

representando com maior precisão o processo distributivo em segmentos de renda média. É 

representada pela seguinte fórmula: 
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G =


1�
∑

k=0

k=n�1

(Xk+1 �Xk) (Yk+1 + Yk)




 (27) 

 

Onde:                                                        
            X = Proporção acumulada da variável população 
            Y = Proporção acumulada da variável renda acumulada 

 

 Parcela da massa apropriada pelas x% famílias mais pobres – PAMFMP. A Parcela 

de massa apropriada pelas famílias é um indicador de distribuição de renda de uma sociedade 

mais sensível a variações no perfil distributivo de entre os mais pobres e os mais ricos, sendo 

mais recomendado para políticas sociais.  

Ele é uma proporção do montante de renda disponível para as famílias mais pobres ou 

mais ricas, em relação ao total da renda da sociedade (ideal). É representada pela seguinte 

fórmula: 

 

PAMFMP =
�

MIR
MRFMP

�

� 100
                        (28) 

Onde: 
MRFMP = Montante de renda das x% famílias mais pobres 
MIR = Montante ideal de renda 

 

 

 Índices de posse de bens duráveis e classe sócio-econômica. O cálculo dos principais 

índices de posse de bens duráveis, e de classe sócio-econômica no Brasil, são realizados pela 

ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa.  

 Esses índices são baseados no escore de um sistema de pontuação no Brasil, 

calculados segundo a posse e quantidade de bens duráveis, serviços domésticos e escolaridade 

do chefe do domicílio, apresentados nas Tabelas 9 e 10.  

Esse sistema de pontuação enfatiza o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, 

abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”, passando 

a divisão de mercado ser exclusivamente de classes econômicas. 
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Tabela 9 - Sistema de pontuação da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

 Quantidade de Itens 
 0 1 2 3 4 ou + 
Televisão em cores 0 2 3 4 5 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4 
Aspirador de pó 0 1 1 1 1 
Máquina de lavar 0 1 1 1 1 
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 2 2 2 2 
Freezer (aparelho independente 
Ou parte da geladeira duplex) 

0 1 1 1 1 

     
Grau de Instrução do chefe de família     
Analfabeto / Primário incompleto 0    
Primário completo / Ginasial incompleto 1    
Ginasial completo / Colegial incompleto 2    

Colegial completo / Superior incompleto 3    
Superior completo 5    

 
                 Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2006). 

 

  

   Tabela 10 – Cortes do Critério Brasil 

 

    
   Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2006).  
 

 

Proporção de indigentes ou pobres – PIPO. Uma nova perspectiva é criada quando as 

famílias e comunidades em situação de pobreza conseguem gerar o seu próprio sustento, ou 

seja, a geração de renda é um fator determinante para quebrar o ciclo da pobreza. 

A geração de mais renda e mais empregos depende de iniciativas estimuladas de forma 

sustentável,  pois um fluxo maior de dinheiro passará a circular na economia do próprio 

município, onde mais impostos serão arrecadados localmente, criando um movimento 

crescente de desenvolvimento social e econômico. Desta forma, deve-se buscar a criação de 

um ambiente favorável para a produção; a comercialização; e ao acesso ao crédito, pois a 

redução da pobreza tem como principal foco a geração de renda. 

Classe PONTOS TOTAL BRASIL (%) 
A1 30 -34 1 
A2 25 – 29 5 
B1 21- 24 9 
B2 17 – 20 14 
C 11 – 16  36 
D 6 – 10  31 
E 0 – 5  4 
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O Indicador de pobreza, ou de insuficiência de renda é baseado na linha de indigência 

representada por famílias que não dispõe de rendimentos suficientes para alimentar seus 

membros de forma adequada. Neste caso a renda familiar per capita, é inferior ao valor de 

uma cesta básica de alimentos adicionada do custo de produtos e serviços imprescindíveis à 

sobrevivência no meio urbano ou rural. É representado pela fórmula apresentada a seguir. 

 

PIPO = (
TF

TFIPO ) � 100
            (29) 

Onde: 
 TFIPO = Total de famílias com renda inferior à linha de indigência 

       e/ou pobreza 
TF = Total de famílias na região em estudo 
 

 Proporção da população com necessidades básicas insatisfeitas – PPNBI. O 

indicador de pobreza, ou de carências múltiplas demonstra a deficiência para o atendimento 

das necessidades básicas da população como educação, saúde, habitação e emprego. Ele 

oferece uma visão estrutural do quadro retratado pela linha da pobreza em uma determinada 

região. Segundo Jannuzzi (2003), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - 

CEPAL deu início a essas pesquisas na América Latina. Durante os anos 80 os institutos de 

pesquisas de vários países passaram a elaborá-lo, sendo esses estudos publicados no Brasil 

pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (Pesquisa de Condições de 

Vida) e pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas - 

UNICAMP. É representada pela fórmula apresentada a seguir. 

PPNBI = (
PT
PC ) � 100

                  (30) 
Onde: 

PC = População carente em um ou mais aspectos 
PT = População total 

   

Índices de preços e de custo de vida. Os índices de custo de vida demonstram a 

inflação média de um país ou região em determinado período, segundo variação média mensal 

dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias.  

Entre os vários índices dessa natureza destacam-se: a) o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do IBGE; b) o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas e Universidade de São Paulo - FIPE/USP; c) o Índice de 

Custo de Vida (ICV) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos - DIEESE, e d) o Índice Geral de Preços (IGP) da Fundação Getulio Vargas - 

FGV que é um índice híbrido de preços, sendo estes comentados na Tabela 11. 
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       Tabela 11 - Alguns dos principais índices de preços e de custo de vida 

INSTITUIÇÃO ÍNDICE CARACTERÍSTICAS 
IBGE 

 
INPC Mede a variação média de preços da cesta de produtos e serviços das famílias 

com renda entre 1 e 8 salários mínimos residentes nas regiões metropolitanas. 
DIEESE SP 

 
ICV Estrutura de despesas de famílias com renda entre 1 a 30 SM residentes no 

Município de São Paulo. 
FIPE USP IPC 

 
Estrutura de despesas de famílias com renda entre 1 a 20 SM residentes no 
Município de São Paulo. 

PROCON SP 
 

ICB Variação Média de preços de alimentos e produtos de higiene e limpeza no 
Município de São Paulo. 

FGV IGP É uma média ponderada de três outros índices levantados pela FGV: IPA (Índice 
de Preços no Atacado), obtido com base na pesquisa feita nacionalmente com 
quase 500 empresas; IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que é um índice de 
preços no varejo similar ao INPC/IBGE e IPC/FIPE, obtido no Rio de Janeiro e 
em São Paulo; INCC (índice Nacional do Custo da Construção), mede a variação 
de preços de materiais de construção e de mão de obra. 

 
           Fonte: Adaptado de Jannuzzi (2003). 
 

  

 Proporção de domicílios adequados – PDA. O grupo de indicadores habitacionais e 

de infra-estrutura urbana é formado basicamente pelo índice de proporção de domicílios 

adequados, e pela taxa de cobertura dos serviços urbanos. O índice de proporção de 

domicílios adequados refere-se à composição dos materiais das paredes, piso e telhado, da 

quantidade adequada de cômodos na habitação inclusive instalações sanitárias, da 

disponibilidade ou não de serviços públicos de energia elétrica e água, além de construção de 

guias e sarjetas. É representada pela seguinte fórmula: 

   
PDA =

�

TDP
DNH

�

� 100
                              (31) 

  Onde: 
DNH = Domicílios que satisfazem normas de habitabilidade 
TDP = Total de domicílios particulares 

  

Proporção de domicílios com acesso à rede de água, luz, etc. – PDAR.  A Taxa de 

cobertura de serviços urbanos refere-se ao acesso das famílias à infra-estrutura urbana e 

habitações adequadas. Essa taxa pode ser calculada em censos, mediante a apuração da 

proporção de domicílios com acesso aos serviços públicos, ou pela razão entre os domicílios 

cadastrados nas concessionárias desses serviços, e o total de domicílios estimados nos 

registros da prefeitura municipal. É representada pela seguinte fórmula: 

  
PDAR = (

TDP
DAR ) � 100

             (32) 
Onde: 

DAR = Domicílios com acesso à rede de água, luz, etc. 
TDP = Total de domicílios particulares 
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 Taxa de cobertura dos serviços urbanos – TCSU.  A taxa de cobertura dos serviços 

urbanos é representada pela seguinte fórmula: 

     
TCSU = (

TDP
LR ) � 100

                         (33) 
Onde: 

LR = Número de ligações residenciais 
TDP = Total de domicílios particulares 
 

Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito – TMATR. Os Indicadores de infra-

estrutura de transporte público informam as condições desses serviços como tempo gasto nas 

viagens, conforto, e riscos oferecidos à população para locomoção ao trabalho ou escola.  

Os indicadores mais usados são: taxa de mortalidade por acidentes, proporção de 

viagens em veículos de massa, extensão total do congestionamento em horário de pico, índice 

de passageiro transportado por quilômetro e registro de veículos ou motocicletas por mil 

habitantes. A taxa de mortalidade por acidentes é representada pela seguinte fórmula: 

  
TMATR = (

PT
OATR ) � 100.000

             (34) 
Onde: 

OATR = Óbitos por acidentes de trânsito 
PT = População total 
 

Taxa de homicídios – TxHom. Os Indicadores de qualidade de vida e meio ambiente 

são levantados a partir de um conjunto amplo de impressões, opiniões, e avaliações 

subjetivas, sobre diferentes aspectos do ambiente sócio-espacial da população como 

facilidades existentes no bairro e seu custo. Os principais indicadores são: satisfação com 

moradia, satisfação com o bairro, vizinhança, cidade, e atendimento de necessidades básicas 

culturais, lazer etc. 

Os Indicadores de criminalidade e homicídios possuem estreita relação com a questão 

da falta de segurança pessoal; sendo os mais usados, os fornecidos pelas Estatísticas do 

Registro Civil ou pelas Estatísticas de Mortalidade do Ministério da Saúde. É representada 

pela fórmula apresentada a seguir. 

 
TxHom =

�

PT
ToHom

�

� 100.000
           (35) 

Onde: 
ToHom  = Total  de homicídios 
PT = População total 
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Os Indicadores de alocação do tempo refletem a disponibilidade individual para o 

convívio social, de lazer, de esportes, cultural ou familiar, que nos grandes centros urbanos é 

fortemente afetada pelo transporte. Os indicadores ambientais demonstram a proporção da 

população com acesso à qualidade do espaço onde vive como oferta de energia elétrica, água 

tratada, ar despoluído, sistema de coleta de esgoto e lixo, baixo nível de poluição sonora e 

visual além de parques e jardins. Os indicadores político-sociais e de opinião pública 

informam a possibilidade ou não do cidadão ter acesso aos seus direitos políticos, como a 

proporção da população com porte de documentos, a taxa de sindicalização e associativismo e 

taxa de comparecimento às eleições. É representada pela fórmula mostrada a seguir. 

 

Proporção de população documentada – PPD. 

 
PPD = (

PT
PD ) � 100                               (36) 

Onde: 
PD = População que possui certos documentos legais 
PT = População total 

 

 Taxa de sindicalização – TS.  A taxa de sindicalização é representada pela fórmula 

apresentada a seguir. 

 
TS = (

PEA
TRFI ) � 100

                             (37) 
Onde: 

TRFI = Número de trabalhadores filiados 
PEA = População economicamente ativa 
 

Taxa de comparecimento às eleições – TCEL. A taxa de comparecimento às eleições 

é representada pela fórmula apresentada a seguir. 

 
TCEL = (

HV
V ) � 100

                         (38) 
Onde: 

V = Número de votantes 
HV = Número de habilitados à votação 

 

Indicadores de desenvolvimento e pobreza humanos. Os Indicadores de 

desenvolvimento e pobreza humanos se destinam a informar o estágio de desenvolvimento 

sócio-econômico. Estudos realizados no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Social das 

Nações Unidas - UNRISD na década de 1960, possibilitaram a construção de um indicador 

quantitativo do nível de vida da população, precursor do Índice de Desenvolvimento Humano 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.  
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O IDH é formado pela composição do Índice de Esperança de Vida, do Produto 

Interno Bruto - PIB per capita e do indicador composto pelas taxas de alfabetização e 

escolarização como apresentado na Figura 10. 

 
      COMPOSIÇÃO DO IDH – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10: Composição do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 
Fonte: Jannuzzi (2003). 

 

 

 A Esperança de Vida ao Nascer corresponde ao número médio de anos de vida 

esperados para um recém nascido, mantido o padrão de mortalidade existente, na população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.  

A esperança de vida em 1991 corresponde à mortalidade observada no período 

1990/1991/1992 e a população em 1 de julho de 1991. Em 2000 a esperança de vida 

corresponde à mortalidade observada no período 1999/2000/2001 e a população em 1 de julho 

de 2000. 

 Quanto à alfabetização, consideraram-se como analfabetas as pessoas maiores de 15 

anos que declararam não serem capazes de ler e escrever um bilhete simples ou que apenas 

assinam o próprio nome, incluindo as que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram.   

 A Renda Per Capita corresponde à renda média dos indivíduos residentes em uma 

determinada localidade. A partir do Censo, soma-se todo tipo de renda obtida pelos moradores 

da localidade (salários, pensões, aposentadorias e transferências governamentais, entre 

outros). O resultado é dividido pelo número de habitantes da localidade.  

 Esperança 
de vida 

PIB capita 
ajustado 

Indicador composto 
Taxa de alfabetização 
Taxa de escolarização 

IDH- Índice 
Desenvolvimento 

Humano 

Módulo de 
aglutinação 
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Jannuzzi (2003, p.123), ao elaborar comentários sobre a importância da divulgação do 

IDH como forma de obrigar o governo a prestar contas à sociedade sobre suas prioridades 

políticas escreve: 

Na realidade, ademais da compilação das estatísticas e análises trazidas juntamente 
com estimativas do IDH, sua divulgação pela imprensa cria a oportunidade de 
retomar periodicamente nos círculos diplomáticos, políticos e acadêmicos a 
temática da pobreza, da exclusão, da desigualdade social nos países 
subdesenvolvidos. A concisão da informação aportada pelo Índice tem, de fato, um 
poder mobilizador muito grande da sociedade, obrigando o governo a esclarecer as 
suas iniciativas no campo social, e justificar suas prioridades políticas. O amparo 
institucional que o respalda torna-o IDH – e as análises a ele associadas – menos 
vulneráveis às críticas depreciativas e confere legitimidade técnica-política 
adicional ao tratamento de questões sociais. (JANNUZZI, 2003, p.123) 

 

Índice de pobreza humana – IPH. O Índice de pobreza humana - IPH avalia o nível 

de privação da sociedade em relação aos serviços de saúde, educação e recursos materiais. O 

IPH é calculado por uma combinação de parâmetros, que incluem o risco de mortalidade após 

os 40 anos, taxa de analfabetismo, e de um indicador apurado a partir de 3 medidas: pessoas 

sem acesso à água potável; proporção de serviços de saúde, e proporção de crianças 

desnutridas. 

  

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M. O IDH-M - Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal corresponde à posição ocupada pelo município em 

relação aos outros no que se refere ao desenvolvimento humano. É um indicador que focaliza 

o município como unidade de análise, a partir das dimensões de longevidade, educação e 

renda, e que participam com pesos iguais na sua determinação, segundo a fórmula: 

                    (39) 

IDHM = 3
Indice Longevidade + Indice Educacao + Indice Renda

 

                                                                                  

 O mecanismo de cálculo do IDHM, segundo PNUD (2003), é descrito a seguir.  Para o 

cálculo do IDHM aplicam-se técnicas indiretas para se estimar o índice de mortalidade. O 

Censo levanta o número de filhos nascidos vivos e o número de filhos ainda vivos na data da 

realização do Censo. Então são calculadas as  proporções de óbitos transformando-as em 

probabilidade de morte. Dessa probabilidade é calculada a esperança de vida ao nascer. 

A esperança de vida ao nascer em anos é transformada em índice aplicando-se dois 

parâmetros: um máximo de longevidade de 85 anos, e um mínimo de 25 anos.  O cálculo para 

uma expectativa de vida de 70 anos pode ser observado na Tabela 12. 
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 No aspecto Educação considera-se: a) o número médio dos anos de estudo (razão entre 

a média anual de estudo da população de 25 anos ou  mais, sobre o total das pessoas de 25 

anos ou mais); b) a taxa de analfabetismo (percentual das pessoas com 15 anos ou mais, 

incapazes de ler ou escrever um simples bilhete).  

 Para o cálculo do acesso à educação da população, o IDH-M considera dois 

indicadores: o percentual de pessoas alfabetizadas entre os moradores com mais de 15 anos de 

idade (com peso dois no cálculo final) e a taxa de freqüência escolar bruta (peso um). Como 

exemplo, se considerarmos que as taxas de alfabetização e de freqüência já variam entre 0 e 1 

(0% a 100%) e para uma taxa bruta de freqüência à escola que corresponde a 85% e taxa de 

alfabetização de 91%, o IDHM-E do município será 0,89,  conforme cálculo  apresentado na 

Tabela 12. Para calcular a renda municipal per capita, soma-se todo tipo de renda obtida como 

salários, pensões, aposentadorias e transferências governamentais dividindo-se o resultado  

pelo número total de habitantes daquele município.  

 A transformação da renda municipal per capita em um índice segue os seguintes 

passos: a) Os valores anuais, máximo e mínimo expressos em dólares - PPC (Paridade do 

Poder de Compra), adotados nos relatórios internacionais do PNUD (US$ PPC 40.000,00 e 

US$ PPC 100,00), são convertidos em valores mensais expressos em reais: R$ 1.560,17 e R$ 

3,90 respectivamente. b) Calculam-se os logaritmos da renda média municipal per capita e 

dos limites máximo e mínimo de referência, pois expressam que proporcionalmente é mais 

relevante um acréscimo de renda para os mais pobres do que para os mais ricos.  

 Assim, o índice de renda municipal para uma renda per capita de R$ 827,35 é obtido 

pela aplicação dos seguintes cálculos: IDH-R = (log de renda média municipal per capita - log 

do valor de referência mínimo), dividido por: (log do valor de referência máximo - log do 

valor de referência mínimo) como apresentado na Tabela 12.  

 

           TABELA 12:  CÁLCULO DO IDH-M PARA OS EXEMPLOS APRESENTADOS 

ÍNDICE CÁLCULO RESULTADO 

IDHME [0,85 + (2 x 0,91)] / 3  
 => (0,85 + 1,82) / 3  
 => 2,67 / 3 

0,89 

IDHMR (log R$ 827,35 - log R$ 3,90) 

(log R$ 1.560,17 - log R$ 3,90) 
0,894 

IDHML (70 - 25) / (85 - 25)  
 => 45 / 60  

0,75 

IDHM ((IDHME+ IDHMR+ IDHML) / 3) 0,84 

 
 Fonte: Adaptado de PNUD (2003). 
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 Todos os indicadores são obtidos a partir do Censo Demográfico do IBGE. O IDH-M 

se situa entre 0 (zero) e 1(um), com os valores mais altos indicando níveis superiores de 

desenvolvimento humano. Segundo classificação do PNUD, os valores distribuem-se em três 

categorias: 

  a. baixo desenvolvimento humano 

• quando o IDH-M for menor que 0,500; 

  b. médio desenvolvimento humano 

• para valores entre 0,500 e 0,800, e 

  c. alto desenvolvimento humano 

• quando o índice for superior a 0,800. 

 

Nesta seção foram observados e comentados os diversos tipos de indicadores sociais 

em uso no Brasil, e os métodos pelos quais esses indicadores são formulados.  


