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NOVAS IDÉIAS

Medindo a Qualidade de Vida II: Índices
Municipais Existentes
O primeiro índice construído foi o Índice Municipal. Para calculálo, tomou-se como referência os 181 mais populosos municípios
brasileiros (exceto municípios do Pará, para os quais não havia
dados), com informações do censo de 1991. Inicialmente, foram
levantados dez indicadores, que foram sintetizados em quatro
índices, de acordo com o aspecto da realidade que representavam: Índice de Renda (composto por renda média dos chefes de
domicílios e por percentual de chefes de domicílios com renda
até dois salários mínimos), Índice de Habitação (número médio
de habitantes por domicílio, número médio de cômodos por
domicílio e porcentagem de domicílio com até três cômodos),
Índice Ambiental (porcentagem de domicílios com abastecimento de água inadequado, porcentagem de domicílios com coleta de
lixo inadequada e porcentagem de domicílios com esgoto inadequado) e Índice de Alfabetização (porcentagem de pessoas analfabetas acima de 15 anos e porcentagem de crianças que vivem
em domicílios cujos chefes têm menos de um ano de escolaridade). Estes quatro índices foram, em seguida, agrupados em um
único índice, o Índice Municipal.
No cálculo deste índice, para os 181 municípios mais populosos e
os 14 estudados em especial, obteve-se um ranking de qualidade
de vida em que Santos-SP e São Caetano do Sul-SP aparecem em
primeiro e segundo lugar, respectivamente, com valores bastante
próximos: 0,93 e 0,92. As posições menos privilegiadas couberam
a três municípios maranhenses: Caxias, Codó e Santa Luzia, com
0,132, 0,091 e 0,07.
O segundo índice construído na pesquisa foi o Índice Social

Municipal. Seu cálculo foi realizado tomando como base as informações do censo de 1991, acrescidas de outras, referentes à edu1

cação e saúde. O índice foi calculado para os 49 municípios mais
populosos de São Paulo, além de sete de outros estados.
Isto permitiu o desenvolvimento de um índice ainda mais refinado que o anterior e, portanto, com maior poder de descrição da
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realidade.
O Índice Social Municipal foi composto por 16 indicadores setoriais, agrupados em seis índices sintéticos. Além dos já utilizados
para o cálculo do Índice Municipal - Índice de Renda, Índice de
Habitação, Índice Ambiental, Índice de Alfabetização -, foram
incluídos Índice de Educação (composto por porcentagem de crianças entre 4 e 6 anos matriculadas em pré-escolas públicas ou
privadas, relação entre matrículas no segundo grau e matrículas
no primeiro grau e as taxas de evasão e de reprovação no ensino
público de primeiro grau) e Índice de Saúde (coeficiente de mortalidade infantil até um ano e número de leitos gerais disponíveis
no município). O Índice Social Municipal é, portanto, a síntese
desses 6 índices, que por sua vez sintetizam os 16 indicadores
setoriais.
Os municípios ocuparam posições um pouco diferentes das obtidas com o Índice Municipal. Com este Índice mais amplo, as duas
primeiras posições, por exemplo, se inverteram: São Caetano do
Sul tornou-se o primeiro e Santos o segundo lugar (com 0,896 e
0,826). Os dois municípios, entretanto, mantiveram resultados
bastante próximos. Essas diferenças deveram-se à melhor
posição ocupada por São Caetano do Sul nos novos indicadores
introduzidos. De modo geral não se registraram mudanças drásticas de posicionamento, mas pequenas alterações produzidas
pelo acréscimo de indicadores ao cálculo do índice. Na verdade,
em virtude dos indicadores utilizados para seu cálculo, os dois
índices têm um bom potencial de descrição da realidade e seus
resultados possuem ampla correspondência entre si. A introdução de novos indicadores decerto refinaria ainda mais o resultado, mas a tendência é que, quando um índice já tem bom poder
de síntese do conceito que procura representar, o acréscimo de
novos indicadores em seu cálculo contribui relativamente cada
vez menos para o resultado final.
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