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O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
 

[Os municípios mais desenvolvidos são os que se saem bem em

renda, longevidade e escolaridade]

 

 Valor, terça 08/04/03

 

A qualidade de vida vem melhorando

com extraordinária rapidez nos municípios paulistas. Mas esse fenômeno não é captado pelo indicador

preferido por 9 entre 10 responsáveis governamentais: o IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal. Infelizmente, esse é o único “desenvolvimentômetro” para comparações interestaduais, como a

que foi feita há quinze dias neste espaço. Mas é  muito tosco para avaliar o desempenho dos municípios

paulistas. Antes de tudo, porque sua base é o Censo Demográfico, que só ocorre de dez em dez anos.

 

Seria possível esperar até 2010 para saber se um município conseguiu passar da situação de médio para alto

desenvolvimento? Além disso, são grosseiros alguns dados censitários sobre variáveis fundamentais - como a

esperança de vida ao nascer - por se basearem em duvidosas expansões de amostras. E chega a ser infantil a

idéia de que o grau de desenvolvimento possa ser aferido pela média aritmética dos três principais

indicadores de qualidade de vida: renda, longevidade e escolaridade.  Por isso, o uso do IDH-M só se

justifica pelo aforisma “quem não tem cão caça com gato”. Só que qualquer pessoa medianamente sensata

preferirá um cão se ele estiver disponível.

 

O Estado de São Paulo foi pioneiro na elaboração de um índice de desempenho municipal bem superior ao

IDH-M, em reposta a clamor da Assembléia Legislativa feito no bojo da realização do “Fórum SP Século

21”. Infelizmente, suas vantagens permanecem desconhecidas, talvez por erro de comunicação em seu

lançamento, feito em 1999. O fato é que poucos conhecem o Índice Paulista de Responsabilidade Social

(IPRS). E destes, raros são os que se deram conta de que o IPRS está para o IDH-M assim como um

Concorde está para um DC-3.

 

O IPRS não chegou a incorporar outras dimensões do desenvolvimento, como a ambiental, a cívica ou a

cultural. Mas se diferenciou do IDH-M em dois aspectos fundamentais. Buscou indicadores muito mais

precisos das três variáveis básicas. Por exemplo, em vez de usar grosseiras estimativas de renda per capita,

o indicador de riqueza municipal do IPRS é composto por quatro variáveis com pesos diferentes: a)

consumo de energia elétrica por ligação residencial, b) consumo de energia elétrica por ligação no comércio,

na agricultura e nos serviços, c) remuneração média dos trabalhadores com vínculo empregatício formal, e d)

valor adicionado per capita. Outro exemplo: em vez de usar duvidosas estimativas censitárias de esperança

de vida, o indicador de longevidade também foi composto por quatro variáveis e se valeu dos excelentes

dados demográficos disponíveis em São Paulo: a) mortalidade infantil, b) mortalidade perinatal, c)

mortalidade de adultos com 60 anos e mais, d) mortalidade de adultos de 15 a 39 anos.
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A segunda grande vantagem do IPRS é a classificação dos municípios em grupos qualitativamente distintos,

em vez da estupidez que consiste em “ranqueá-los” pela média aritmética, como se o processo de

desenvolvimento fosse um turfe. Os municípios mais desenvolvidos são os que se saem bem nas três

dimensões – renda, longevidade e escolaridade – e não aqueles que conseguem uma boa média porque têm

alto indicador de riqueza ao lado de sofríveis desempenhos nas outras duas dimensões. Estes últimos formam

o segundo grupo - dos atrasados apesar de ricos - que são perversos além de injustos. O terceiro grupo é

formado pelos que estão na posição diametralmente oposta: conseguem ter boa qualidade de vida apesar de

não serem dos mais ricos. Por isso foram apelidados de saudáveis. E os municípios que não pertencem a

esses três primeiros grupos são os de relativo subdesenvolvimento, fracos nas três dimensões consideradas.

 

As evoluções da década de 1990 mostram rapidíssimo aumento do terceiro grupo, formado pelos saudáveis.

Entre 1992 e 1997, eles passaram de 79 para 254, número que deu novo e forte salto em apenas três anos.

No último ano do século 20 deve ter chegado perto dos 400. Este é um dos resultados que serão em breve

divulgados pela Assembléia Legislativa. Ou seja, neste exato momento, são mais de 400 os municípios

paulistas que já atingiram a categoria dos saudáveis. Eles têm boa qualidade de vida, apesar de não fazerem

parte do clube dos ricos. E tão significativa expansão desse terceiro grupo se deve à redução simultânea das

duas formas de atraso: tanto dos ricos-mas-injustos, quanto dos subdesenvolvidos. Os primeiros, que haviam

tido um ligeiro aumento entre 1992 e 1997, ao passarem de 44 para 50, tendem a voltar à posição inicial. E

a principal novidade é que o grupo dos subdesenvolvidos, que já caíra de 435 para 257 entre 1992 e 1997,

hoje certamente já é inferior a 120.

 

Quem lida com estatísticas sociais sonha em levar os que efetivamente definem políticas sociais a lançar mão

desse tipo de informações, tanto para definir metas, como para priorizar e direcionar as intervenções. Tal

sonho resulta da certeza de que as estatísticas constituem instrumento importante de: a) aprimoramento das

ações sociais por monitoramento e avaliação, b) reforço da coesão social em torno das difíceis escolhas

impostas pelas restrições orçamentárias, c) alocação de responsabilidades entre os diferentes atores

envolvidos, e d) inclusão na agenda de alguns temas que costumam ser desprezados, mal-interpretados e até

negligenciados.

 

Em decorrência do alto ibope alcançado pelo IDH, há um deplorável desinteresse pelo valioso trabalho

realizado para a Assembléia Legislativa por uma equipe técnica de primeira linha liderada pela socióloga e

demógrafa Felícia Reicher Madeira. E tal desconhecimento da superioridade do IPRS só serve para

confirmar outro adágio: “a galinha do vizinho é sempre mais gorda”. É para remar contra esse tipo de

obscurantismo que a USP, através de sua Pró-Reitoria de Pós-Graduação, realizará, no próximo dia 7 de

maio, um seminário especialmente voltado à discussão dos indicadores municipais de desenvolvimento.

Evento para o qual o leitor fica desde já convidado.

________________________________________________________________________

José Eli da Veiga, professor titular da FEA-USP, Diretor Executivo da Fundação Seade, e autor de
Cidades Imaginárias (Ed. Autores Associados, 2002), escreve quinzenalmente às terças-feiras.
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