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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo geral estabelecer um indicador multidimensional da 
qualidade de vida capaz de descrever a realidade de privação a bens e serviços em unidades geográficas 
da Região Metropolitana de São Paulo e que possam incorporar a mobilidade urbana, de modo a 
contribuir para a avaliação de políticas públicas e de decisões privadas. Seus objetivos específicos são: 
(1) definir as propriedades necessárias aos indicadores de qualidade de vida que lhes permitam 
abordagens multidimensionais sensíveis à presença de desigualdades em delimitações geográficas mais 
próximas da vida do cidadão e que possam ser compatibilizados com indicadores de acessibilidade 
urbana; (2) Gerar um indicador que apresente as propriedades sugeridas; (3) Calcular medidas de 
(in)eficiência do gasto municipal relacionado às políticas públicas de transporte; (4) Descrever a forma 
como os indicadores gerados expressam e são a expressão do desenvolvimento socioeconômico e da 
evolução institucional da Região Metropolitana de São Paulo; (5) Promover uma reflexão, a partir dos 
elementos anteriores, sobre as decisões de “escolha” de moradia e de modal de transporte na 
perspectiva da economia comportamental. Este trabalho acadêmico representa uma continuidade das 
preocupações de projetos anteriormente executados e financiados pelo Mackpesquisa, cujos objetivos 
envolviam o de estabelecer índices sintéticos de bem-estar e qualidade de vida. O primeiro (2008-2009) 
propôs aplicar, para os municípios da Região Metropolitana de São Paulo, a metodologia de um índice 
multidimensional criado por pesquisadores do NPQV (Núcleo de Pesquisas de Qualidade de Vida, do 
curso de Economia) para as subprefeituras do município de São Paulo, o IEQV - Índice Econômico de 
Qualidade de Vida. Já o segundo projeto (2009-2010) avaliou o índice gerado, refletiu sobre suas 
insuficiências e propôs um novo índice, o MIQL-M, Multidimensional Index of Quality of Life for 
Municipalities, que buscou expressar a qualidade de vida nos municípios, sensibilizada pela presença de 
desigualdade na distribuição de seus componentes. O terceiro (2011-2013), estabeleceu o MIQL-M para 
os demais municípios brasileiros e replicou a metodologia com dados disponibilizados pelo Censo de 
2010. O avanço em relação aos projetos anteriores se dá em duas questões centrais: (i) ao incorporar 
dimensões mobilidade urbana e (ii) ao sugerir metodologias de descrição da (in)eficiência de políticas 
públicas.  A questão investigativa que norteia a pesquisa é: “Como medir a qualidade de vida de modo a 
refletir as diferenças socioeconômicas espaciais para fins de avaliação e sugestões de políticas 
públicas?” As hipóteses que sustentam a proposição do índice - destarte a premissa de ser possível 
expressar, de forma sintética, a complexidade da realidade social -, é de que o processo de 
desenvolvimento socioeconômico e as intervenções públicas geram efeitos no espaço e no tempo, mas 
com intensidades distintas em diferentes dimensões, sendo algumas não percebidas pelo cidadão. Por 
exemplo, bairros ou mesmo municípios da área metropolitana são bastante desiguais em termos de 
condições de vida, mobilidade, acesso aos serviços e infraestrutura públicos. Daí deriva a necessidade de 
indicadores multidimensionais e desagregados espacialmente. Em termos de procedimentos, a pesquisa 
utilizou os microdados do Censo de 2010, disponibilizados em outubro de 2012, para estabelecer 
dimensões da qualidade de vida, sintetizadas na forma de subíndices que compuseram o índice sintético 
de bem-estar, seguindo a mesma lógica de seleção utilizada para o MIQL-M, incluindo uma nova 
dimensão que expressa a acessibilidade dos transportes, como uma aproximação das condições de 
mobilidade. Para obtenção do novo índice, o MIQL-T, os dados foram submetidos a três conjuntos de 
tratamentos.  O primeiro tratamento foi a generalização de Sen aplicada aos dados de cada dimensão. O 
segundo tratamento foi a geração de subíndices através da abordagem da teoria dos conjuntos fuzzy 
aplicada aos dados generalizados (que assumem valores no intervalo entre 0 – mínimo – e  1 – máximo, 
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de modo que a cada elemento é atribuído um grau de pertinência relativo ao conjunto). O terceiro 
procedimento foi a agregação dos subíndices em um indicador sintético de bem-estar através de um 
método que permitiu conferir-lhe a propriedade de consistência nos subgrupos. Para a análise da 
eficiência das políticas públicas a metodologia escolhida foi o Data Envelopment Analysis (DEA) ou 
Análise Envoltória de Dados, que utilizou os dados de finanças públicas municipais disponibilizados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) através do Finbra (Finanças Públicas do Brasil) ao longo da década 
de 2000. Acredita-se que esta medida de bem-estar social expressou a qualidade de vida nos municípios 
e, por meio do subíndice de acessibilidade, permitiu medir a (in)eficiência das políticas públicas 
municipais de transporte, servindo como um possível parâmetro no estabelecimento de prioridades 
para o gasto público municipal. A contribuição da pesquisa também envolveu: (i) melhoramentos 
metodológicos no índice preliminarmente proposto para que seja possível estabelecer periodicidade na 
constituição de indicadores (uma vez que as variantes do MIQL são geradas a partir de dados censitários 
que são disponibilizados de dez em dez anos); (ii) a discussão da questão metropolitana concernente às 
políticas públicas no setor de transportes urbanos e (iii) apontamentos sobre as decisões de escolha de 
moradia e de modal de transporte sob a perspectiva da economia comportamental.  

Palavras Chave: Acessibilidade de transportes, Bem-estar, Qualidade de Vida, Políticas Públicas 
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Introdução 

Esta pesquisa tem como objetivo geral estabelecer um indicador multidimensional da 
qualidade de vida capaz de descrever a realidade de privação a bens e serviços em unidades 
geográficas da Região Metropolitana de São Paulo e que possam incorporar a mobilidade 
urbana, de modo a contribuir para a avaliação de políticas públicas e de decisões privadas. De 
forma específica, buscam-se (1) definir as propriedades necessárias aos indicadores de 
qualidade de vida que lhes permitam abordagens multidimensionais sensíveis à presença de 
desigualdades em delimitações geográficas mais próximas da vida do cidadão e que possam 
ser compatibilizados com indicadores de acessibilidade urbana; (2) Gerar um indicador que 
apresente as propriedades sugeridas; (3) Calcular medidas de (in)eficiência do gasto municipal 
relacionado às políticas públicas de transporte; (4) Descrever a forma como os indicadores 
gerados expressam e são a expressão do desenvolvimento socioeconômico e da evolução 
institucional da região metropolitana de São Paulo; (5) Promover uma reflexão, a partir dos 
elementos anteriores, sobre as decisões de “escolha” de moradia e de modal de transporte na 
perspectiva da economia comportamental. 

Dado o caráter exploratório da pesquisa, as hipóteses que sustentam a proposição do índice - 
destarte a premissa de ser possível expressar, de forma sintética, a complexidade da realidade 
social -, é de que o processo de desenvolvimento socioeconômico gera efeitos no espaço e no 
tempo, mas com intensidades distintas em diferentes dimensões, sendo algumas não 
percebidas pelo cidadão. Por exemplo, bairros ou mesmo municípios área metropolitana são 
bastante desiguais em termos de condições de vida, mobilidade, acesso aos serviços e 
infraestrutura públicos. Daí deriva a necessidade de indicadores multidimensionais e 
desagregados espacialmente. 

Apesar da certeza de que algumas localidades no Brasil apresentam indicadores de 
desigualdade econômica e social comparáveis aos dos países africanos, persistem ainda muitas 
dificuldades em estabelecer diagnósticos, assim como indicar prognósticos eficazes de redução 
destas disparidades. Mesmo sem aprofundar o debate, bastante controverso, sobre o papel do 
setor público na geração de bem-estar, assume-se a premissa de que as políticas públicas 
devam contribuir para a redução da desigualdade social, e, desta forma, contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida. Duas dificuldades gerais derivam desta premissa. A primeira 
envolve a necessidade de identificar formas e métodos de avaliar a eficácia e a eficiência dos 
gastos públicos. A segunda, que a rigor representa uma problemática anterior, é definir quais 
seriam os elementos que deveriam compor indicadores de qualidade de vida.  

Indicadores de desenvolvimento econômico e social, amplamente conhecidos, a exemplo do 
PIB e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), têm se mostrado insuficientes para 
estabelecer critérios de eficiência de políticas públicas. Sua capacidade analítica também tem 
sido revista por não incorporar variáveis importantes da qualidade de vida, tais como a 
dimensão ambiental e o efeito da desigualdade social, além de serem indicadores agregados 
de difícil utilização para a análise de espaços econômicos menores, como bairros ou distritos 
de uma cidade. A construção desses indicadores permite sintetizar as condições gerais da 
sociedade, com maior ou menor grau de multidimensionalidade, mas não são capazes de 
evidenciar os reflexos destes estados gerais sobre o espaço vivenciado pelo habitante do lugar. 
Um habitante de São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São Paulo, pode até saber 
que sua cidade apresenta o maior IDH da região, mas não necessariamente perceberá sua 
qualidade de vida desta forma. Supondo que este cidadão se desloque para a cidade vizinha 
para trabalhar ou estudar, a sua percepção de qualidade de vida estará refletindo não apenas 
a influência das condições socioeconômicas do seu espaço de origem ou destino (estado), mas 
também o efeito das condições de mobilidade sobre o seu bem-estar.  Tratar da mobilidade e 
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é ao mesmo tempo um assunto em pauta no debate corrente sobre políticas públicas urbanas 
e uma necessidade do ponto de vista do tratamento multidimensional da qualidade de vida. 

De acordo com Sinha e Labi (2007), dois objetivos importantes de um sistema de transportes 
são garantir mobilidade e acessibilidade. Mobilidade é o fluxo de deslocamento de pessoas e 
cargas entre um local de origem e outro de destino. As medidas de desempenho associadas à 
mobilidade são, por exemplo, tempo de viagem, nível de serviço, velocidade, tempo de atraso 
e congestionamento. A acessibilidade, ainda segundo os mesmos autores, é entendida como a 
facilidade pela qual as pessoas se deslocam para seus locais de trabalho, de residência, de 
compras ou de recreação. No caso de mercadorias, a acessibilidade é a facilidade de 
deslocamento em direção aos pontos de produção ou de distribuição.  

Para compreender a mobilidade e seus efeitos sobre a qualidade de vida, elegeu-se, portanto, 
um dos aspectos fundamentais a ela associado: a acessibilidade (mensurada a partir das 
informações do tempo de deslocamento do indivíduo a partir do seu domicílio até o seu 
principal local de trabalho). Assim, foi possível configurar um indicador sintético de grau de 
privações na dimensão da mobilidade e que pudesse ser incorporado ao índice 
multidimensional de qualidade de vida. 

A maioria dos indicadores não é capaz de captar as condições socioeconômicas espacialmente 
localizadas em unidades geográficas menores, de forma a permitir a análise do efeito, no 
espaço e ao longo do tempo, das despesas públicas. Uma alternativa para este impasse foi 
proposta por Kuwahara et. al. (2010), em projeto de pesquisa, também financiado pelo 
Mackpesquisa, intitulado “Qualidade de vida nas regiões metropolitanas do Brasil: Uma 
proposta de mensuração econômica”. Entre os resultados das reflexões daquela pesquisa 
inclui-se um conjunto de indicadores de qualidade de vida, passíveis de desagregação para 
universos geográficos menores, tais como bairros ou distritos de uma cidade. Avançou-se na 
análise da robustez destes indicadores incluindo soluções metodológicas para que as 
dimensões analisadas pudessem ser sensibilizadas pela presença de desigualdades, 
apresentada na pesquisa “A evolução da qualidade de vida e da desigualdade nas regiões 
metropolitanas do Brasil a partir de indicadores sintéticos de bem-estar”, quando a 
metodologia de geração de indicadores é replicada em nova base de dados fornecida pelo 
IBGE: o Censo de 2010. Apesar dos avanços, ainda tímidos, na construção de indicadores de 
desenvolvimento social, o índice proposto é suficientemente robusto para descrever 
ordinalmente a qualidade de vida nos municípios, mas ainda requer melhoramentos para que 
possa ser utilizado como forma de diagnóstico de políticas públicas. Na presente pesquisa, 
busca-se dar continuidade a estes esforços de mensuração da qualidade de vida de forma que 
a questão investigativa aqui colocada converge para a reflexão sobre a eficiência das políticas 
públicas, expressando-se da seguinte forma: “Como medir a qualidade de vida de modo a 
refletir as diferenças socioeconômicas espaciais para fins de avaliação e sugestões de políticas 
públicas?”. 

A contribuição da presente pesquisa reside na possibilidade do indicador proposto permitir 
mensurar as condições socioeconômicas por meio de um índice de desenvolvimento 
desagregado e que leve em conta a acessibilidade (conceituada anteriormente). Acredita-se 
que essa contribuição, apesar de caracterizar, essencialmente um desafio metodológico, resida 
no fato de que se buscam indicadores que sejam capazes de expressar o efeito de políticas 
públicas: a) em diferentes dimensões da vida de um cidadão; b) nas condições 
socioeconômicas do espaço; c) nas condições de mobilidade e acessibilidade entre as 
localidades e dentro das mesmas. Mais do que um índice, buscam-se medidas que permitam 
avaliar os efeitos de políticas públicas urbanas e de decisões privadas. Além disso, essas 
medidas padronizadas e desagregadas espacialmente podem ser utilizadas como variáveis 
explicativas ou de controle em modelos econométricos urbanos. 
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Apesar dos desafios práticos e controvérsias teóricas, uma medida de bem-estar é um recurso 
necessário no diagnóstico de vulnerabilidades (ou privações) socioeconômicas que pode 
colaborar com as políticas públicas e as decisões privadas ao melhorar a qualidade das 
informações requeridas na definição e implantação de estratégias de desenvolvimento 
socioeconômico.  

Este relatório está estruturado em seis capítulos além desta introdução e das considerações 
finais. O primeiro capítulo trata da discussão sobre bem-estar econômico e qualidade de vida 
sob a ótica da abordagem das capacitações e a forma pela qual o processo de 
desenvolvimento da RMSP resultou num conjunto de privações urbanas para vários de seus 
residentes e que pode ser captado por meio de um indicador multidimensional O segundo 
capítulo traz os elementos da teoria de economia urbana para explicar a decisão locacional de 
empresas e famílias e o uso do solo decorrente, ressaltando que os empregos se concentram 
em centros e subcentros da área metropolitana enquanto que as famílias estão dispersas 
espacialmente (porém em padrões bem definidos de renda familiar: grosso modo as famílias 
mais pobres residem nas regiões periféricas e as famílias mais abastadas nas regiões mais 
centrais), o que resulta em deslocamentos diários do local de residência ao local de trabalho 
(movimentos pendulares). O terceiro capítulo, por seu turno, realiza o esforço de incorporar a 
questão da mobilidade urbana, por meio de um indicador sintético da acessibilidade associada 
aos movimentos pendulares, ao índice multidimensional, de modo que seja possível estudar 
seus efeitos sobre a qualidade de vida. O quarto capítulo aplica a metodologia de Análise 
Envoltória de Dados para estabelecer uma relação entre despesas municipais na década de 
2000 na função transporte e o indicador de acessibilidade desenvolvido, de sorte que se 
descreva a eficiência do gasto público. O quinto capítulo complementa a descrição da 
problemática da mobilidade e do bem-estar trazendo à tona o aspecto metropolitano e sua 
governança, destacando que, mesmo que o município seja eficiente na aplicação dos recursos 
públicos na rubrica transportes urbanos, a acessibilidade de uma parcela de seus residentes 
depende da coordenação intermunicipal e interfederativa. O sexto capítulo, por sua vez, faz 
uma reflexão, valendo-se da economia comportamental, sobre a natureza da decisão 
locacional e da escolha do modal de transporte por parte dos indivíduos e as limitações 
impostas pela análise econômica tradicional caso se queira avançar na compreensão da 
questão da mobilidade e da qualidade de vida dos cidadãos da RMSP. 
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1. Qualidade de Vida Urbana: apontamentos teóricos e metodológicos para análise do 
bem-estar e da mobilidade na Região Metropolitana de São Paulo 

O objetivo deste capítulo é estabelecer referências teóricas e metodológicas para a análise da 
qualidade de vida urbana a partir da abordagem das capacitações (capability aproach) 
sugerida por Amartya Sen e Marta Nussbaum. O capítulo inicia-se apresentando os principais 
argumentos desta abordagem, seguido de uma descrição do processo de urbanização na 
RMSP. A forma peculiar como ocorre o desenvolvimento urbano na região acentua a 
importância da inclusão da mobilidade e acessibilidade como dimensões da qualidade de vida 
que devem ser incorporadas a indicadores de bem-estar urbano. A partir destas reflexões, se 
apresenta a proposta de índice multidimensional de qualidade de vida ao qual se somará o 
indicador de acessibilidade proposto, que será descrito no capítulo seguinte.  

1.1. Qualidade de vida e bem-estar e a abordagem das capacitações  

Amartya Sen e Martha Nussbaum são os representantes mais significativos da abordagem das 
capacitações, compartilhando referenciais teóricos e críticas ao utilitarismo, mas perseguindo 
objetivos distintos, o que os leva a diferentes temas de pesquisa, embora convergentes entre 
si, assim como próximos à pesquisa que se descreve neste relatório. 

 Nussbaum (2011) destaca a pertinência do uso do termo no plural como forma de enfatizar 
que os principais elementos da qualidade de vida das pessoas são plurais e qualitativamente 
distintos, tornando a pluralidade um dos elementos chave da abordagem das capacitações. A 
autora considera que a abordagem serve tanto aos propósitos de avaliar a qualidade de vida 
quanto ao de teorização sobre justiça social.  

Para Nussbaum (2011, pp.18-20), haveria ao menos cinco grandes características da 
abordagem. A primeira seria a de se considerar “cada pessoa com um fim”, não apenas no 
sentido de se identificar o bem-estar total ou médio disponível a cada um, mas ao se 
considerar também as oportunidades disponíveis a cada pessoa. Nesse sentido, a abordagem 
estaria “centrada nas escolhas ou na liberdade”, porém, não as escolhas teorizadas a partir de 
funções de utilidade marginal, tais como as apregoadas pela teoria econômica convencional. 
As escolhas deveriam ser possíveis a partir de um conjunto de oportunidades ou liberdades 
que devem ser garantidas ou promovidas, a partir de diferentes conquistas de capacidades 
(capability achievements) que são distintas entre as pessoas, não apenas na quantidade, mas 
também na qualidade, evidenciado que a abordagem é também “pluralista em relação a 
valores”. A abordagem também seria marcada pela sua preocupação com a “injustiça social e a 
desigualdade”, especialmente àquelas associadas à discriminação ou marginalização; o que 
levaria ao quinto ponto, que para Nussbaum é essencial: a decorrência lógica da aplicação da 
abordagem para análise da realidade social é a sua contrapartida em termos de políticas 
públicas, atribuindo aos governos “tarefas urgentes para a promoção da qualidade de vida 
para todas as pessoas”. 

Similarmente, para Sen (1980, 1992, 2000b), a principal característica da abordagem é seu 
foco na análise do que as pessoas são efetivamente capazes de fazer ou de ser. Estes possíveis 
“ser e fazer” (being and doing) são chamados de “funcionamentos” (functionings) e, tomados 
em conjunto, são os atributos que tornam a vida valiosa. Para compreender a perspectiva das 
capacitações é necessário fazer uma distinção entre funcionamentos, realizações (achieved 
functionings ou achievements) e capacitações (capabilities). Um exemplo particularmente 
esclarecedor de Sen é a comparação entre uma pessoa que está faminta e outra que está 
jejuando. Ambas se encontram na mesma situação em termos de funcionamentos na 
dimensão da nutrição, mas não apresentam as mesmas capabilities, posto que a primeira não 
tem escolha e a segunda sim. Como se discutirá nos próximos capítulos, o problema da 
mobilidade e da acessibilidade nas grandes metrópoles podem ser categorizados pela 
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abordagem das capacitações. Parafraseando o exemplo de Sen, um morador do centro de São 
Paulo, que demora mais de uma hora para sair de seu domicílio e chegar ao trabalho, e outro 
morador de um município periférico, como Francisco Morato, que demora o mesmo tempo 
para se deslocar para o trabalho, encontram-se nas mesmas condições de funcionamentos, 
mas não apresentam as mesmas capabilities. Suas realizações (achieved functionings) são 
distintas, determinadas por diferentes realidades que não permitem as mesmas condições de 
escolha. 

Para Sen, assim como para Nussbaum, a justiça e o desenvolvimento devem ser concebidos a 
partir das oportunidades efetivas que cada um tem para agir e realizar atividades que queiram, 
de acordo com suas intenções do que se quer ser. A distinção entre realizações e capacitações 
é, portanto, a diferença entre o realizado e o efetivamente possível, ou seja, as conquistas de 
um lado e as liberdades ou opções válidas para se poder optar, de outro. (SEN, 1996; 
ROBEYNS, 2005) 

Deste ponto de vista, viver pode ser visto como um jogo de funcionamentos inter-
relacionados, e assim, as realizações das pessoas são vetores de seus funcionamentos. Os 
funcionamentos relevantes variam de acordo com necessidades elementares como adequada 
nutrição, bom estado de saúde, mortalidade prematura, ou realizações mais complexas, como 
ser feliz ou ter autorrespeito. A capacidade de realizar funcionamentos (capability to function 
ou oportunities), que representa as diversas combinações de funcionamentos que uma pessoa 
pode realizar, reflete a liberdade da pessoa em levar um tipo de vida ou outro (SEN, 1995; 
1996). 

Apesar de Nussbaum (2011) sugerir que a abordagem das capacitações deva ser considerada 
como uma única abordagem, relativamente unificada para um conjunto amplo de questões 
envolvendo a qualidade de vida e a justiça social, ela identifica ao menos duas versões, 
decorrentes dos diferentes objetivos gerais perseguidos por ela e por Sen. Em sua versão, a 
abordagem das capacitações é utilizada na construção de uma teoria de justiça social, 
estabelecendo, portanto, um conjunto de direitos fundamentais em uma lista que ela 
denomina de Central Capabilities. Ainda segundo Nussbaum, a preocupação inicial de Sen era 
utilizar as capacitações como o espaço mais pertinente de comparação e de avaliação da 
qualidade de vida em parte, buscando contribuir para uma nova direção do debate de 
desenvolvimento. Em consequência dessa preocupação, Sen não chega a estabelecer uma lista 
de capacidades fundamentais, ou uma forma de contabilizar a justiça social, embora 

reconheça que algumas dimensões sejam essenciais, tais como a saúde e a educação1. 

Segundo Robeyns (2005, p. 94), a abordagem das capacitações não é uma teoria que explique 
a pobreza, a desigualdade ou o bem-estar, embora seja utilizada para avaliar diversos aspectos 
destes. É um amplo quadro normativo para a estimativa e a avaliação do bem-estar individual, 
dos arranjos sociais, do desenho das políticas e de propostas de mudança social. Salienta 
assim, tal como Nussbaum, as várias possibilidades de utilização do conceito e sistematiza as 
diferenças entre Sen e Nussbaum da seguinte forma: Nussbaum estaria utilizando a 
abordagem das capacitações dentro de uma perspectiva legal-moral-política, com o objetivo 
de estabelecer uma lista de “capacitações centrais” passíveis de serem incorporadas em todas 

as constituições (ROBEYNS, 2005, p.103). Seu trabalho2, portanto, mostra-se universalista, com 
pretensões mais pragmáticas que a abordagem de Sen. 

Ainda segundo Robeyns (2005), a questão inicial de Sen, “igualdade de que?” (SEN, 1980), se 
encontra inserida na filosofia política liberal e se apresenta como um contraponto às 

                                                           
1
 Para uma discussão mais profunda da diferença entre estas versões, veja-se o quarto capítulo de 

Nussbaum (2011) “Fundamental Entitlements” 
2
 Veja-se, por exemplo, “Beyond the social contract: capabilities and global justice” (2004) 
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concepções Rawlsianas de recursos ou utilidade. De tal feita, Sen desenvolve um trabalho 
empírico, aplicado sobre pobreza e miséria em países em desenvolvimento, discutindo a 
escolha social e o desenvolvimento. Nas palavras de Robeyns (2005, p.104), os trabalhos de 
Sen sob a perspectiva das capacitações mostram-se “mais sintonizados com aplicações 
empíricas quantitativas e com a medição”, fornecendo recursos interpretativos para 
alternativas de medidas para a qualidade de vida que permitam ampliar o debate do 
desenvolvimento humano. 

A opção pela abordagem das capacitações se justifica, além das características apontadas 
acima, pela compreensão de que a expansão da liberdade é tanto um meio quanto um fim 
para o desenvolvimento, pois as capacitações das pessoas dependem de disposições 
econômicas, sociais e políticas. Esta expansão deve ser dos diversos e inter-relacionados 
componentes da liberdade. O Estado não deve apenas fornecer programas, mas sim fortalecer 
e proteger as capacitações humanas (SEN, 2000b; NUSSBAUM e SEN, 1996). O 
desenvolvimento de um país, então, é considerado como um processo de eliminação de 
privações de liberdades, já que as liberdades e direitos desenvolvidos também contribuirão 
para o progresso econômico.  

A despeito das diferenças entre as versões apresentadas, admite-se a possibilidade de 
estabelecer uma medida de qualidade de vida a partir de indicadores de bem-estar, apoiada 
em Sen (1980, 1992, 2000b) e que, construída a partir da abordagem das capacitações, 
permita também parâmetros de avaliação suficientemente abrangentes para contribuir para a 
justiça social, aproximando-se também da concepção de Nussbaum (2004; 2011). 

Realizada a reflexão sobre o alcance e pertinência da abordagem de capacitações, resta 
estabelecer uma concepção suficientemente ampla para o bem-estar, capaz de abarcar as 
preocupações que norteiam esta pesquisa. Nas palavras do próprio Sen (2001, p.79), a 
“asserção é de que os funcionamentos são constitutivos do “estado” de uma pessoa, e uma 
avaliação do bem-estar tem que assumir a forma de uma apreciação desses elementos 
constituintes”.  

Considerando-se que as capacitações (capabilities) representam várias combinações de 
funcionamentos, compreendidos como sendo estados e ações (beings and doings), evidencia-
se a importância da abordagem das capacitações para a proposição e análise de políticas de 
desenvolvimento social. Se os funcionamentos realizados constituem o bem-estar, então a 
capacidade para realizar funcionamentos será a liberdade do indivíduo, que pode ser 
entendida como sendo as oportunidades reais (ou substantivas), para obter bem-estar. A outra 
relevância da abordagem para o desenvolvimento social reside na premissa dela derivada de 
que o próprio bem-estar realizado depende da capacidade de realizar funcionamentos, isto é, 
funcionamentos que estão ao alcance de um indivíduo independentemente de como o bem-
estar é caracterizado (SEN, 2001, p. 80-81). A capacitação (capability), portanto, é um reflexo 
das oportunidades que cada indivíduo possui para realizar funcionamentos e que, 
intrinsecamente, está associada com a liberdade de escolha dentre vidas possíveis para 
realizar bem-estar. 

A relação entre o bem-estar e a liberdade de escolha, porém, não é muito clara. Se dentre um 
conjunto limitado de alternativas, há uma escolha por A, houve liberdade. No entanto, se no 
conjunto de alternativas não se encontra uma possibilidade que seja almejada pelo individuo, 
haveria liberdade de escolha que geraria bem-estar? 

Inquietações como essa foram enfrentadas pelo próprio Amartya Sen (1985, apud Nussbaun, 
2011) ao buscar a distinção entre o “well-being freedom” (liberdade de agente) e o “agency 
freedom” (liberdade de agência).  Sen (1985) se preocupa em estabelecer a diferença entre as 
liberdades para o bem-estar individual, avaliados na esfera da pessoa, das liberdades que são 
também associadas ao bem-estar individual, mas que refletem condições de escolhas e que 
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não são determinadas pelas suas próprias compreensões do que é bom ou desejável. Sua 
preocupação deriva da tentativa de rejeitar as concepções utilitaristas de bem-estar, que se 
apoiam na concepção de satisfação de desejos onde o bem-estar resulta da satisfação de 
preferências, supondo preferências ordenadas hierarquicamente, permitidas por diferentes 
condições, ou consciência do mundo. A rejeição se refere também às concepções de bem-
estar como estados desejáveis ou estado agradável de consciência (também associado ao 
bem-estar hedonista).  Nas palavras de Sen (apud Nussbaum, 2011, p.199) 

A person’s “agency freedom” refers to what the person is free to do and achieve in 
pursuit of whatever goals or values He or she regards as important. A person’s 
agency aspect cannot be understood without taking note of his or her aims, 
objectives, allegiances, obligations, and – in a broad sense – the person’s conception 
of the good. Whereas well-being freedom is freedom to achieve something in 
particular, viz., well-being, the ideia of agency freedom is more general, since it is not 
tied to any on type of aim. Agency freedom is freedom to achieve whatever the 
person, as a responsible agent, decides he or she should achieve. That open 
conditionality makes the nature of agency freedom quite different from that of well-
being freedom, which concentrates on a particular type of objective and judges 
opportunities correspondingly. 

No entanto, segundo Nussbaum (2011, pp. 197-199), a tentativa de distinção é obscura e gera 
dubiedades, sobretudo no que se refere a concepção de liberdade, dificultando o 
estabelecimento de diretrizes efetivas para ações promotoras de qualidade de vida. A opção 
de Nussbaum é concordar com Sen na tentativa de avançar para além das concepções de bem-
estar como estados mentais ou como satisfação de desejos, mas sem buscar distinguir a 
liberdade de agencia (agency freedom) da liberdade do agente (associado ao well-being 
freedom), encarando a liberdade como parte constitutiva do bem-estar. 

O embate teórico sumariamente colocado encontra-se longe do consenso e embora seja um 
tema importante para a economia do bem-estar, dificulta o alcance dos objetivos dessa 
pesquisa de buscar medidas de qualidade de vida. Nesse sentido, resgata-se da controvérsia o 
ponto comum entre os dois autores: a importância da liberdade para fazer ou não fazer algo, 
inserindo a liberdade como uma das dimensões do bem-estar e, portanto, da qualidade de 
vida. 

Este argumento da liberdade permite, a despeito das indefinições e controvérsias apontadas, 
encarar parte dos problemas de mobilidade e acessibilidade verificados na Região 
Metropolitana de São Paulo como problemas de privações de liberdade que comprometem o 
bem-estar. Resgatando o exemplo dos dois trabalhadores se deslocando por mais de uma hora 
para chegar ao trabalho, para ambos há falhas na liberdade de agência, mas para o morador 
de Francisco Morato, o comprometimento do seu bem-estar individual  é ainda maior, pois 
não havendo condições de escolher outra forma de transporte ou horário, há uma redução 
maior na sua liberdade de agente se comparado ao trabalhador morador no centro de São 
Paulo.  

Ao adotarmos esta perspectiva ampla de bem-estar surgem implicações sobre as decisões de 
políticas de desenvolvimento social. Nesta perspectiva ampla a percepção de bem-estar de 
cada um pode não ser passível de síntese e requer esforços metodológicos que caminham na 
direção das pesquisas sobre valores percebidos e buscados. Embora necessária, trata-se de um 
desafio complexo que foge ao escopo desta pesquisa. 

Seja em uma perspectiva ampliada, incorporando percepções, ou em uma mais restrita, mais 
favorável à métrica, haveria dificuldades e questionamentos sobre a eficácia de políticas de 
distribuição de renda, envolvendo implicações teóricas a respeito de como são tomadas as 
decisões individuais. Acredita-se, porém, que a controvérsia sobre as medidas de qualidade de 
vida persistiriam em qualquer opção de abordagem adotada, posto que o consenso existente é 
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de que a escolha de medidas de bem-estar, qualidade de vida ou de políticas sociais envolvem, 
pelo menos em certo grau, juízos de valor.   

Neste sentido, os questionamentos enfrentados por todos aqueles que pretendem estabelecer 
medidas de qualidade de vida são eles próprios resultados de escolhas normativas, sendo 
necessário, portanto, definir: (a) a escolha de indicadores, ou as dimensões da qualidade de 
vida que devem ser buscadas; (b) os critérios de coleta e ponderação destes indicadores; o que 
nos leva a questão central; (c) qual abordagem teórica adotar. 

Pelo exposto anteriormente, a abordagem das capacitações, seja na perspectiva de Sem, seja 
na de Nussbaum se mostra como a abordagem teórica mais adequada aos objetivos desta 
pesquisa, condicionando a escolha de indicadores e critérios de tratamento aos dados. No 
entanto, não apenas a abordagem teórica condiciona a seleção de indicadores. Também a 
história de ocupação econômica do território e o próprio processo de urbanização influenciam 
os indicadores da qualidade de vida. Este é o intuito da próxima sessão. 

1.2. A dinâmica metropolitana e as privações urbanas 

O objetivo desta sessão é descrever as principais características do processo de urbanização da 
Região Metropolitana de São Paulo para evidenciar a existência de um padrão específico de 
ocupação do território, marcado por intenso e veloz movimento migratório campo-cidade não 
acompanhado pela necessária oferta de infraestrutura urbana, culminando em situações de 
vulnerabilidade e privações.  A dificuldade de provimento da infraestrutura necessária ao 
crescimento contribuiu para a ampliação de assentamentos precários, com impactos 
ambientais e sociais bastante significativos que afetam o bem-estar dos moradores. Ao se 
resgatar estes elementos da dinâmica metropolitana, espera-se evidenciar que o padrão de 
urbanização estabelece restrições à escolha de moradias e de formas de deslocamento, o que, 
por sua vez, configuram-se como privações a afetar a qualidade de vida da população.  

Em países com dimensões continentais como o Brasil, é audacioso estabelecer padrões, mas 
quando apesar das diferenças, identifica-se certa regularidade, tal característica torna-se pode 
ser considerada sintomática e merece ter suas causas investigadas. Ao longo do processo de 
urbanização do Brasil, três características se destacam (IPEA, 2012, P. 178): a) ser acelerado no 
tempo; b) concentrado no espaço; e c) intenso e vultoso em suas dimensões.  

Segundo dados do IBGE3, em 1950 apenas 36% de uma população de quase cinquenta e dois 
milhões de habitantes residia em áreas urbanas. Ao final do século, no Censo de 2000, a 
população total já era de 169.799.170, com apenas 18,75% residindo em áreas rurais. A 
população total crescera 227% e a densidade demográfica que era de 6,1 habitantes por km 
quadrado passara a 19,92 em 2000, e em 2010 já era 22,43.  

No estado de São Paulo, a densidade é 36,81 em 1950, superior à média nacional, perdendo 
apenas para o Rio de Janeiro. Em 2000 o estado paulista tem 148,96 habitantes por km2 e em 
2010, 166,25. Outra evidência do caráter concentrador da urbanização se evidencia nos 60% 
da população urbana residente em 224 municípios com mais de cem mil habitantes e dentre 
estes, 94 pertencem a aglomerados urbanos ou às regiões metropolitanas (IPEA, 2012).   

Milton Santos (1994) identifica um padrão de espacialização dessa urbanização que 
denominou de “região concentrada do território nacional”, destacando que a maioria dos 
municípios de maior densidade demográfica se encontra na região sudeste ou regiões 
próximas a ela. O autor atribui parte significativa desta concentração aos efeitos de políticas 
públicas que concentraram na região investimentos públicos de infraestrutura, concentrando 

                                                           
3
 Dados disponíveis no portal do instituto, disponível em: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=10&uf=00 
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também a capacidade técnica instalada, o que favoreceu seu crescimento econômico, mas 
acentuou disparidades entre regiões e também no seu interior.  

A concentração de investimentos, porém, não foi um resultado fortuito do acaso, tampouco 
resultado de uma estratégia deliberada de desenvolvimento exclusivo. A economia cafeeira foi 
o motor impulsionador da economia industrial de São Paulo na primeira metade do século XX, 
contribuindo para a resolução de problemas de infraestrutura, tais como o de transportes 
ferroviários, portos marítimos, comunicações e de urbanização, criando, ao mesmo tempo, um 
acúmulo de economias externas que beneficiariam a formação industrial, reduzindo-lhe os 
gastos de inversão e os custos de produção, atraindo assim os fluxos migratórios vindos das 
regiões empobrecidas do país (CANO, 1998, p. 244).    

Segundo Cano (1998), o complexo econômico formado em São Paulo com a economia do café 
propiciou a sua concentração industrial e regional através de elementos que possibilitaram sua 
expansão como: um amplo mercado interno, relações capitalistas de produção e uma 
agricultura avançada. Todos esses fatores determinaram as relações comerciais desiguais 
entre São Paulo e as demais regiões do país formando uma relação, descrita pelo autor, de 
Centro-Periferia. Entre 1947 e 1960, a renda interna média de São Paulo cresceu a uma taxa 
anual de 7,5% enquanto as demais regiões do país a 5%.  

De acordo com Motta, Muller e Torres (1997:7), o pós segunda guerra verifica a aceleração do 
crescimento econômico e “os centros industriais em expansão passaram a demandar 
contingentes de mão-de-obra que excediam seu crescimento demográfico natural, atraindo, 
assim, fluxos crescentes de migrantes em busca de vida melhor”. A migração interna mostra-
se, portanto, um dos fatores decorrentes não apenas das desigualdades regionais, 
principalmente entre o Nordeste e o Sudeste, mas também uma consequência da dinâmica da 
industrialização concentrada em São Paulo. Segundo Szmrecsányi (2004), mais da metade do 
crescimento demográfico da cidade de São Paulo no período entre 1940 e 1970 pode ser 
atribuído à imigração. 

Ao longo dos anos 1970, uma série de avenidas de fundo de vale vão facilitar a ocupação das 
várzeas e eliminar a fragmentação física da cidade. Na esteira desse processo, os primeiros 
bairros industriais se tornam locais mais próximos ao núcleo central, o que irá valorizar seus 
terrenos e dar início a um processo de mudança do perfil dos habitantes da região central, 
resultante das modificações na estrutura viária metropolitana e dos padrões de deslocamentos 
na capital. Avenidas surgem sob o conceito da “via expressa”, de acesso fácil e circulação 
rápida, que somadas ao sistema das marginais, redefinem fluxos de circulação interligando os 
bairros que formam o perímetro do centro expandido de São Paulo. (MEYER et. al., 2004, pp. 
85-87). 

As empresas buscam terrenos mais amplos e baratos e optam nitidamente pelas regiões de 
fácil acesso nas beiras das novas rodovias (por exemplo, Castelo Branco, em 1968 para oeste; 
Rodovia dos Imigrantes, em 1974, para o sul). Este deslocamento da indústria vai atrair parte 
da classe operária e dar origem a novos bairros de moradia popular (SZMRECSÁNYI, 2004). A 
rede de transportes e de comunicações e a infraestrutura urbana mostram-se como atrativos 
para movimentos migratórios, causando novos adensamentos populacionais, sobretudo nas 
regiões metropolitanas e em particular na cidade de São Paulo, ampliando ainda mais as 
necessidades de provimentos de bens e serviços públicos, tais como o saneamento básico, 
rede de água, coleta de lixo, moradias, transportes, além do emprego e da renda. 

Segundo Torres (2002) a expansão da ocupação urbana leva também à continuidade da 
ocupação de áreas e sistemas sob ameaça ambiental. O crescimento das zonas periféricas 
convive com escassez de investimentos públicos que, combinados com os baixos níveis de 
renda tendem a implicar em moradias inadequadas, ampliando o risco não apenas ao sistema 
ambiental, mas também aos habitantes que se tornam sujeitos a enchentes, 



 

15 

 

desmoronamentos, doenças etc. Processo esse que amplia a probabilidade de contaminação 
das águas e do solo, sobretudo quando se considera que a maior parte dos esgotos e do lixo 
não é tratada. O abastecimento de água também é alvo de preocupação diante da progressiva 
escassez que implicou, inclusive, em contingenciamento no abastecimento em metrópoles 
como São Paulo. Estabelece-se assim mais uma faceta das privações dos habitantes expressa 
na vulnerabilidade decorrente da degradação das águas e dos solos.  

O movimento demográfico que marca a cidade de São Paulo mostra-se não apenas vinculado à 
problemática ambiental, mas como uma dimensão da desigualdade que afeta a qualidade de 
vida.  O próprio adensamento populacional das metrópoles, discutido anteriormente, 
estabelece um conjunto variado e amplo de demandas crescentes de serviços públicos que 
não são ofertados na mesma magnitude e intensidade do processo de adensamento, 
evidenciando restrições à “liberdade de agência” e à “liberdade de agente” (SEN, 1985), ou 
simplesmente privações.  

Uma outra característica desse processo histórico de adensamento urbano que evidencia as 
privações da vida urbana refere-se à forma da expansão da malha urbana (“urban sprawl”). Ao 
contrário do que ocorrera nos Estados Unidos do pós-segunda guerra, onde o urban sprawl 
implicou em uma forma de desenvolvimento “anti-cidade”, com o deslocamento de famílias 
de média e alta renda em direção aos subúrbios, no Brasil estes mesmos subúrbios são 
predominantemente considerados áreas de residência de famílias de baixa renda, de forma 
que a denominação de periferia não se refira apenas a posição geográfica desta população, 
mas também à sua condição socioeconômica. (TORRES, 2002). A periferia é ocupada por 
aqueles que não têm condições de arcar com os elevados custos de moradia na região central, 
provida de infraestrutura urbana, próxima dos mercados de trabalho e de serviços e 
abastecida de sistemas de transporte. No entanto, em muitos casos, é também nesta periferia 
onde se encontram os mananciais de água e as reservas de área verde que acabam por ser 
ocupadas de forma irregular, ampliando ainda mais a vulnerabilidade à qual se sujeita a 
população. 

O deslocamento das famílias de alta e média renda, apesar de enclausuradas nos chamados 
“condomínios fechados”, mostra-se como uma faceta da deterioração da qualidade de vida na 
medida em que essa população enfrenta o congestionamento intenso de vias públicas, 
tomadas por meios de transporte individualizado e motorizado, favorecendo o aumento do 
tráfico de automóveis, com decorrente aumento da emissão de poluentes do ar.  

Segundo o IPEA (2012, p.179)  

A profunda desigualdade social da população brasileira se expressa igualmente no 
território e as cidades brasileiras, em sua grande maioria, também são marcadas por 
dualidades e contradições internas, assim como pelo fato de que, até mesmo em 
cidades e regiões ricos, parte significativa de sua população vive em condições de 
completa precariedade e falta de acesso aos serviços básicos.  

As metrópoles se tornam cada vez mais demograficamente densas, vivenciando déficits de 
infraestrutura e serviços de toda ordem, mostrando-se cada vez mais desiguais e debilitando a 
qualidade de vida. As privações dos moradores de grandes metrópoles como São Paulo 
mostram-se como resultado de inúmeros processos, desde a dinâmica demográfica, 
econômica e social até de heranças culturais que determinam diferentes atribuições de valor 
por parte dos agentes aos bens e serviços ambientais.  

Embora se reconheça a importância de todos estes processos, como evidencia a reflexão até 
aqui exposta, esta pesquisa procura estabelecer indicadores dessas variadas facetas das 
privações a que são submetidos os moradores da RMSP. Para contribuir com a reflexão sobre 
os custos sociais do crescimento desordenado, mas também como uma contribuição 
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metodológica, sugerem-se alternativas de mensuração de parte das privações presentes em 
metrópoles como São Paulo. No próximo subitem apresentem os indicadores selecionados 
para a alternativa aqui proposta.  

1.3. Indicadores das privações no viver a cidade: o Multidimensional Index of Quality of Life 
for Municipalities - MIQL-M 

No item anterior, ao se descrever algumas das características da dinâmica socioeconômica da 
metrópole paulista, evidenciou-se que a renda, as condições de moradia, as dificuldades de 
deslocamento na cidade a infraestrutura urbana e a degradação dos solos e águas impõem 
limitações às escolhas dos indivíduos, configurando-se em dimensões da qualidade de vida a 
ser investigadas. De tal feita, esta pesquisa, ao se propor incluir uma dimensão de mobilidade 
através de um indicador de acessibilidade a um Índice de Qualidade de Vida, estaria ampliando 
o conjunto de indicadores de privações a compor o índice sintético.  Uma vez que os esforços 
anteriores de criação de índices de qualidade de vida permitiram aos autores deste relatório 
criar o MIQL-M, totalmente inspirado na abordagem das capacitações, mantiveram-se os 
procedimentos metodológicos utilizados neste índice. De tal feita, nas próximas linhas, 
apresenta-se uma síntese da construção do MIQL-M.  

No intuito de gerar um índice que fosse passível de reprodução para universos geográficos 
menores, tais como bairros de uma grande cidade, a base de dados inicialmente4 utilizada pelo 
MIQL-M foi a componente amostral do Censo de 2000. A estratégia mostrou-se pertinente, 
porque em 2013 foi possível reproduzir o índice para todos os municípios brasileiros com 
dados do Censo de 2010. Esta característica da base de dados somada a sua inspiração a partir 
da abordagem das capacitações permitem afirmar que o MIQL-M pode ser considerado como 
um dos índices da família de indicadores de desenvolvimento humano, tais como o IDH e o 
IDH-M. No entanto, assim como IDH, o índice expressa apenas parte das realizações 
(achievements) e não capacitações (capabilities), conforme se discutiu no primeiro item deste 
capítulo, além de ser atualizável apenas nos anos censitários. 

 As dimensões que puderam ser sintetizadas a partir desta base para compor o MIQL-M foram: 
renda, educação, saúde, infraestrutura urbana, habitação e acesso a informação. Para se obter 
o MIQL-M os dados são submetidos a três conjuntos de tratamentos, inspirados em trabalho 
similar aplicado aos estados do México por Foster et.al. (2003). O primeiro tratamento é a 
generalização de Sen aplicada aos dados de cada dimensão. Este procedimento consiste, 
basicamente, na sensibilização dos dados à desigualdade de sua distribuição, utilizando o 
índice de Atkinson como medida de desigualdade. O segundo tratamento é a geração de 
subindices da abordagem da teoria dos conjuntos fuzzy aplicada aos dados generalizados (que 
assumem valores no intervalo entre 0 – mínimo – e  1 – máximo, de modo que a cada 
elemento é atribuído um grau de pertinência relativo ao conjunto).  O terceiro procedimento é 
a agregação dos subindices em um índice sintético de bem-estar através de um método que 
permita conferir ao índice a propriedade de consistência nos subgrupos. 

Foster et al. (2003) apresentam uma série de índices paramétricos de desenvolvimento 
humano, que incluem o IDH, assim como um conjunto de índices sensíveis à distribuição dos 
seus elementos, que satisfazem todas as propriedades básicas, evidenciadas pela literatura, 
requeridas para índices deste tipo. Os autores também apresentam um conjunto de oito 
propriedades que deveriam ser apresentadas por índices de desenvolvimento humano. Três 
delas são relacionadas às características de funções de bem-estar social de uma única 

                                                           
4
 Qualidade de vida nas regiões metropolitanas do Brasil: Uma proposta de mensuração econômica Relatório de Pesquisa. São 

Paulo: Mackpesquisa, 2010. Disponível em http://www.mackenzie.br/17174.html 
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dimensão: a simetria da população, a invariabilidade em caso de reprodução e a 
monotonicidade (SEN, 1997).  

Outras três das propriedades estão associadas aos níveis de vida no espaço da renda: a 
homogeneidade, a normalização e a continuidade da função de desenvolvimento humano. A 
propriedade de simetria nas dimensões é um critério de agregação que permite que 
dimensões de diferentes escalas possam ser comparadas sem mudança no seu peso relativo. A 
oitava propriedade, a consistência nos subgrupos, garante que um aumento na média de um 
subgrupo que compõe o índice, conquanto a média dos demais subgrupos permaneça 
constante, leve a um aumento na média do nível do desenvolvimento. Estas oito propriedades 
citadas, de forma sumária, estão presentes no cálculo do IDH, mas não conseguem informar 
sobre a distribuição dos dados no interior dos subgrupos.  Índices como o IDH não refletiriam 
penalizações (ou privações) decorrentes da presença de disparidades na distribuição dos 
componentes, derivando daí a estratégia denominada de generalização de Sen. 

Supondo )( ixW  o bem-estar associado à distribuição de ix  , sendo )( ix  a média da 

distribuição de ix , e assumindo que )( ixW seja linearmente homogênea, normalizada e 

contínua, então para atender ao princípio de transferência5, uma distribuição desigual, 
expressa por elevados índices de desigualdade, acarretaria em uma perda de bem-estar social. 
Formalmente, quando houvesse desigualdade, 
 

))(),.....,(()( nii
n xxWxW       (Equação 1) 

          

Para que a medida de bem-estar social seja sensível a desigualdade da distribuição,  
 

 )(1)()( iii xIxxW        (Equação 2) 

         

, sendo )( ixI  um índice de desigualdade. 

 

Se nesta fórmula de nível de bem-estar social, for adotado para )( ixI  o índice de Gini, obtém-

se o padrão de bem-estar social de Sen, conhecido também como Generalização de Sen. Na 

criação do MIQL-M, optou-se pelo Indice de desigualdade de Atkinson para )( ixI  porque os 

autores entenderam que a forma de cálculo do índice de Gini não atenderia plenamente ao 
critério de consistência no subgrupo.  

O MIQL-M apresenta, portanto, as seguintes características em termos de procedimentos: 

i. as dimensões são as mesmas do IDH (educação, renda, saúde) acrescidas as 

dimensões de habitação, infraestrutura e acesso a informação; 

ii. as unidades de análise são os municípios, mas em municípios maiores, é possível 

desagregar até o nível dos bairros; 

iii. os índices de cada dimensão (subgrupos) são calculados de acordo com a 

generalização de Sen; 

                                                           
5
 O princípio das transferências, ou a condição de Dalton-Pigou afirma que  a transferência de rendimentos do 

indivíduo que detém maior rendimento para o indivíduo que detém o menor rendimento desde que não haja 
mudanças na escala de rendimentos, deve gerar uma redução da desigualdade. 
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iv. os índices de cada subgrupo, para cada município, são agregados em um indicador 

de desenvolvimento humano por meio da média geométrica dos subgrupos obtidos. 

Deve-se destacar que a classe de índices obtidos mostra-se sensível à desigualdade de seus 
componentes. Ao se adotar a média geométrica para a agregação final, o nível de 
desenvolvimento é expresso por um índice que também atende ao critério de consistência nos 
subgrupos. A aplicação da generalização de Sen, utilizando-se o índice de Atkinson como 
medida de desigualdade permite que se apresente simultaneamente a propriedade de 
consistência no subgrupo e sensibilidade à desigualdade. 

O MIQL-M vai um pouco além dos índices de Foster et al. (2003), pelos seguintes motivos: (a) 
permite análises de universos geográficos menores; (b) engloba mais dimensões da qualidade 
de vida, ampliando assim o rol de variáveis analisadas (c) utiliza o índice de Atkinson para a 
distribuição dos componentes de cada dimensão, não apenas para a renda, como no caso do 
IDH ajustado (RDH, 2010); (d) ao utilizar dados censitários permite que seja reproduzido nos 
anos entre os Censos a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) que mantém o mesmo tipo de dados, critérios de ponderação e amostragem do Censo 
anterior, permitindo as mesmas informações com maior nível agregado6 (municípios de 
regiões metropolitanas, por exemplo).  

O Quadro 1 sumariza as variáveis obtidas dos Microdados do Censo de 2000 e 2010 que 
compuseram o conjunto informacional que gerou os subindices das dimensões do MIQL-M. 

 

Quadro 1. Dimensões do MIQL-M e variáveis utilizadas 

Dimensão Indicador Variáveis do Censo 2000 (a) Variáveis do Censo 2010 (a) 

Renda 
Rendimento 
domiciliar per 
capita  

- Espécie de domicilio (V0201) 

- Total de rendimentos do 
domicilio particular (V7616) 

- Total de moradores do 
domicílio (V7100) 

 

- Rendimento domiciliar (domicílio particular) 
per capita em julho de 2010 (v6525) 

Educação 

 

Número de 
anos de estudo 
de pessoas 
com 14 anos 
ou mais 

- Idade calcula em anos 
completos (V4752) 

- Anos de estudo (4300) 

 

- Curso que frequenta (v0629) 

- Série/ano que frequenta (v0630) 

- Série que Frequenta (v0631) 

- Curso mais elevado que frequentou (v0633) 

- Conclusão do curso (v0634) 

-Frequenta escola ou creche (v0628) 

                                                           
6
 Uma das características buscadas para o MIQL-M é a reprodutibilidade. A observância a este critério reduziu o 

escopo do índice, que não compreende dimensões subjetivas, limitação esta presente também no IDH. 
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Dimensão Indicador Variáveis do Censo 2000 (a) Variáveis do Censo 2010 (a) 

Sobrevi-
vência 

(saúde) 

Número de 
filhos vivos 
daqueles que 
tiveram filhos 
(b) 

- Total de filhos tidos (V4690) 

- Total de filhos nascidos vivos 
que estavam vivos (V0463) 

- Total de filhos nascidos vivos 
(V4620) 

- Total de filhos nascidos 
mortos (V4670) 

 

- Total de filhos tidos (V6800) 

- Total de filhos nascidos vivos que estavam 
vivos (V6643) 

- Total de filhos nascidos vivos (V6633) 

- Total de filhos nascidos mortos (V6693) 

 

Habitação 
Condições de 
habitação (b) 

- Tipo do setor (do domicílio) 
(V1007) 

- Espécie (de domicílio) (V0201) 

- Tipo do domicílio  (V0202) 

- Condição do domicílio (V0205) 

- Condição do terreno (V0206) 

- Total de banheiros (V0209) 

- Existência de sanitário (V0210) 

- Densidade de moradores por 
cômodo (V7203) 

- Densidade de moradores por 
dormitório (V7204) 

 

- Tipo de espécie (v4002) 

- Domicílio, condição de ocupação (v0201) 

- Material predominante, paredes externas 
(v0202) 

- Número de banheiros de uso exclusivo (v0205) 

- Existência de sanitário ou buraco para dejeções 
(v0206) 

- Densidade de moradores por cômodo (v0203) 

-Densidade de moradores por dormitório 
(V0204) 

Infraestrutura  
Condições de 
infraestrutura 
(b) 

- Forma de abastecimento de 
água (V0207) 

- Tipo de canalização (V0208) 

- Tipo de escoadouro (V0211) 

- Coleta de lixo (V0212) 

- Iluminação elétrica (V0213) 

- Existência de linha telefônica 
instalada(V0219) 

 

 

- Forma de abastecimento de água (V0208) 

- Tipo de canalização (V0209) 

- Tipo de escoadouro (V0207) 

- Coleta de lixo (V0210) 

- Iluminação elétrica (V0211) 

- Existência de linha telefônica instalada(V0218) 

 

Acesso a 
informação 

Possibilidades 
de acesso a 
informação (b) 

- Existência de rádio (V0214) 

- Existência de linha telefônica 
instalada (V0219) 

- Existência de computador 
(V0220) 

- Quantidade existente de 
televisores (V0221) 

- Existência de rádio (V0213) 

- computador com acesso a internet (V0220) 

- Existência de computador (V0220) 

- Existência de televisor (V0214) 

Fontes: Microdados dos Censos de 2000 e 2010 – Documentação – Dicionários e Layout - IBGE 

Notas: (a) Utilizou-se o software estatístico SPSS para a extração dos dados do formato ASCII e o Stata 11 para o 
tratamento do banco de dados obtido. (b) para obtenção destes indicadores nos Censos de 2000, fez-se necessário 
um tratamento preliminar de exclusão de domicílios coletivos e improvisados devido à inexistência de dados no 
banco do IBGE para estes casos nas variáveis relacionadas, o que gerariam missing values. A forma de 
estabelecimento dos subindices destas dimensões é descrita ao longo do texto e são similares à forma de geração 
do subindice para a dimensão de mobilidade.  
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Renda 

A dimensão renda foi estabelecida utilizando os dados dos rendimentos totais de cada 
domicílio particular dividido pelo número de moradores do mesmo. Obtidos o rendimento 
domiciliar per capita de cada domicilio da amostra, este dado foi submetido a uma 
transformação monotônica, por meio da aplicação de uma transformação logarítmica, com 
vistas a se reduzir a dispersão dos dados. Este tratamento segue a sugestão de Sen (2000a, p. 
802), que, ao avaliar o IDH, alerta para o fato de que, havendo rendimentos decrescentes da 
renda – como é de se supor quando haveria desigualdade na distribuição –, os efeitos seriam 
sentidos no nível dos indivíduos. Ao invés de usar a transformação monotônica da renda média 
nacional, mais adequado seria usar o logaritmo dos rendimentos no nível individual e depois 
agregá-los pela média geométrica (generalização das médias).  Nesse sentido, para se gerar o 
indicador da dimensão renda, realizou-se o logaritmo da renda domiciliar per capita para cada 
domicilio, doravante denominado apenas de log da renda.  

O log da renda é submetido a novo tratamento, que é a transformação em um índice fuzzy, de 
acordo com a formulação: 

 

rMinrMax

rMinr
Fr

loglog

loglog




      (Equação 3) 

          

Onde, 

Fr = índice fuzzy para o log da renda; 

Log r = log da renda; 

Min = mínimo valor; 

Max= máximo valor. 

Os valores máximos e mínimos (“postos móveis”) devem ser buscados entre todas as 
observações em análise. Em outras palavras, se o interesse é analisar os municípios de um 
determinado estado, os máximos e mínimos valores devem ser os referentes aos observados 
no estado, tornando os índices fuzzy comparáveis entre os municípios do estado. Se o universo 
de análise for o país, então os pontos tem que ser buscados em todo o país. Por fim, o fuzzy do 
log da renda recebe o último tratamento que é a generalização de Sen, utilizando-se o índice 
de Atkinson como medida de desigualdade.  

Para a aplicação da “generalização de Sen”, obtendo-se subíndices de bem-estar por dimensão 
e por município em cada estado ou em cada região metropolitana. Na sequência, são 
calculados os valores médios7 da distribuição e a “generalização de Sen” para as dimensões, 
utilizando-se o índice de Atkinson como expressão de desigualdade. 

  

                                                           
7
 Os índices de desigualdade de Atkinson e as médias das várias distribuições foram calculados pelo 

software Stata 11. 
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  )1( rArrI       (Equação 4) 

     

, sendo: 

 -  rI  = o indicador de bem-estar da dimensão r  ou simplesmente subíndice da 

dimensão; 

- r = é a média aritmética da variável r ; 

- rA = índice de desigualdade de Atkinson, para a distribuição de r .  

A variável r , para o caso da dimensão da renda é o índice fuzzy do log da renda e no caso da 
educação, descrita a seguir, é o índice fuzzy do log dos anos de escolaridade dos maiores de 
quatorze anos.  

Educação 

A mesma justificativa apresentada para a transformação logarítmica da renda é utilizada para 
o tratamento dos indicadores obtidos de educação. Consideraram-se apenas os anos de 
estudo daqueles com 14 anos ou mais, porque tanto em 2000 como em 2010 esta seria a 
idade que deveria compreender ao menos a escolaridade formal estabelecida na Constituição 
de 1988, que envolveria o ensino fundamental, os antigos primário e ginásio, ou como em 
algumas classificações, da primeira à oitava série. Mesmo que se considere que houve uma 
mudança de abrangência no total de anos do ensino fundamental, que passou a compreender 
nove anos de estudo, a idade suposta para se completar este ciclo continua sendo a de 
quatorze anos, porque desde 2012 o ingresso no ensino fundamental ocorre aos seis anos e 
não mais aos sete como ocorria anteriormente. 

Aplica-se a transformação monotônica aos dados, ou seja o log dos anos de estudo, e na 
sequencia, obtém-se o índice fuzzy para o log da escolaridade. O índice fuzzy é submetido à 
generalização de Sen  e obtém-se o indicador de bem-estar da dimensão de educação, ou 
simplesmente o subíndice de educação. 

Sobrevivência (saúde) 

Para gerar indicadores de saúde, houve dificuldades relacionadas à agregação e como se 
pretendia obter subindices desagregados, admitiu-se a premissa simplificadora de que um 
município com mínimas condições de saúde apresentaria uma taxa elevada de sobrevivência 
entre os nascidos. Assim, criou-se um indicador de “sobrevivência”, composto pela taxa de 
sobrevivência dos filhos vivos daqueles que tiveram filhos, calculada subtraindo do total de 
filhos tidos aqueles natimortos e que faleceram antes da pesquisa amostral do Censo.  

O indicador de sobrevivência seria definido por  
 











sfilhostido

mortos

sfilhostido

natimortos
ciaSobreviven 1      (Equação 5) 

      ou 
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Sobrevivência = 1 - (tnati + tmort)                                    (Equação 6) 

 , onde 

tnati  = a taxa de filhos que nasceram mortos em relação ao total de filhos tidos, 

tmort = a taxa de morte de filhos que nasceram vivos em relação ao total de filhos tidos. 

Este indicador de sobrevivência, embora represente uma simplificação muito grande das 
condições de saúde, permite o cálculo da desigualdade, e desta forma, viabiliza a geração de 
um indicador de bem-estar, sensível à presença de desigualdade, que possa refletir esta 
condição para um universo geográfico menos agregado. Ao se estabelecer a esperança de vida 
ao nascer, o menor nível de agregação seria o município e o índice de bem-estar da dimensão 
teria que ser apresentado para os estados ou grupos de municípios. Para efeito de ilustração, 
poder-se-ia estabelecer a esperança de vida ao nascer em cada município, considerar os dados 
municipais e estabelecer um índice de bem-estar para a saúde dos estados, solução esta 
adotada por Foster et al. (2003) para o caso do México. De acordo com as justificativas 
apresentadas anteriormente, nesta pesquisa privilegiou-se um menor nível de desagregação, 
apesar da perda de complexidade da variável criada. 

Dada a forma de construção da variável, que se apresenta com uma variável ordinal, 
resultante da diferença de duas taxas, não houve necessidade de estabelecimento do índice 
fuzzy, restando apenas sensibilizar a variável obtida à desigualdade de sua distribuição, 
aplicando-se diretamente a generalização de Sen. 

Habitação 

A dimensão da habitação, assim como a dimensão de infraestrutura e meio ambiente a foram 
incluídas no MIQL-M por serem consideradas variáveis que não apenas afetam a qualidade de 
vida do cidadão mas cuja dinâmica é também afetada por ela. Esta dinâmica, que tende a 
acompanhar a atividade econômica e a evolução social favorece movimentos populacionais 
que podem gerar um crescimento populacional localizado e, consequentemente, uma escassez 
de habitações. Para suprir a necessidade de moradias, há um aumento na área urbana, 
geralmente com falta de infraestrutura devido à falta de recursos para a administração da 
cidade. Neste contexto surgem as favelas, os cortiços e casas precárias da periferia; que 
podem se constituir de forma precária, ocasionando pressões sob os recursos naturais, 
poluindo a água o solo favorecendo a ocorrência de efeitos ad normalmente, constituídas por 
uma ou mais edificações construídas em lote urbano cujo acesso e uso comum dos espaços 
não edificados e instalações sanitárias, circulação e infraestrutura, no geral, são precários. Isto 
pode ocasionar a poluição da água devido às condições precárias de saneamento, culminando 
em doenças que afetam diretamente a qualidade da vida. (ABIKO, 1995 e ZMITROWICZ, 2002). 
Por estes motivos, entendemos que indicadores que buscam expressar estas condições de 
vulnerabilidade podem ser considerados indicadores de privações passíveis de incorporar um 
índice de qualidade de vida. 

A dimensão de habitação é expressa por um subíndice obtido diretamente dos Microdados dos 
Censos de 2000 e 2010. Construído no intuito de diagnosticar os problemas habitacionais, o 
Índice de Vulnerabilidade Habitacional (IVH) busca captar dois grandes problemas de 
adequação da moradia: as condições físicas e a questão de coabitação/densidade familiar.  A 
formulação inicial do IVH e do índice de infraestrutura e meio ambiente foi estabelecida com 
dados de 2000 (FIORE et al. 2007). Como a maior parte das variáveis disponibilizadas nos 
Microdados dos Censos é oriunda de perguntas qualitativas, optou-se por transformá-las 
quantitativamente por meio do seguinte critério binário arbitrário: a ausência (zero) ou não 
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(um) de vulnerabilidade para cada um dos atributos das variáveis selecionados para análise do 
domicilio, conforme Quadro a seguir.  

 

Quadro 2 - Critérios para qualificação e quantificação da vulnerabilidade habitacional 

Variáveis 
Características da variável e imputação de valor 

Não Vulnerável (valor = 0) Vulnerável (valor = 1) 

Espécie de unidade 
visitada (v4001) 

Domicilio particular permanente 
ocupado;  
 

Domicilio particular improvisado e 
Domicilio coletivo com morador 

Tipo de espécie (v4002) Casa, apartamento, asilo, orfano e 
similares, hotel, pensão e similares, 
penitenciária, presídio ou casa de 
detenção (a) 

Habitação em casa de cômodos, cortiço 
ou cabeça de porco; oca ou maloca; tenda 
ou barraca; dentro de estabelecimento; 
em vagão, trailer ou gruta; alojamento de 
trabalhadores e outros tipos não 
classificados. 

Condição de ocupação 
(V0201) 

Próprio (pago ou pagando) ou alugado Cedido por empregador ou cedido de 
outra forma e outra  condição não 
classificada. 

Material predominante 
das paredes externas 
(V0202) 

Alvenaria com ou sem revestimento, 
madeira apropriada para construção. 

Taipa revestida, não revestida, madeira 
aproveitada, palha, outro material ou sem 
parede. 

Banheiros de uso 
exclusivo (V0205) 

Maior ou igual a um. Nenhum. 

Existência de sanitários 
(V0206) 

Sim. Não. 

Densidade de morador 
por cômodo (V6203) 

Um. Mais do que um. 

Densidade de morador pr 
dormitório (V6204) 

Até dois moradores. Mais do que dois. 

Fonte: NPQV, 2005 e Microdados do  Censo 2010 – IBGE 

Nota: (a) “penitenciária, presídio ou casa de detenção” não foram considerados vulneráveis, mesmo que seus 
habitantes estejam em situação vulnerável, são moradores temporários de domicílios. O percentual destes 
domicílios, porém, não é significativo e outras condições de vulnerabilidade tampouco puderam ser investigadas em 
detalhes. Caberia aqui um outro estudo específico deste tipo de domicílio e de seus moradores. 

 

Por meio da pontuação dessas sete variáveis, obtemos uma pontuação para cada domicílio nos 
sete aspectos:  
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vul1 = espécie e tipo da unidade visitada; 

vul2 = condição de ocupação do domicilio; 

vul3 = material predominante nas paredes; 

vul4 = banheiros; 

vul5 = sanitários;  

vul6 = densidade de moradores por cômodo; 

vul7 = densidade de dormitório. 

A somatória dos pontos (chamada de SVH) está compreendida entre zero e sete, sendo zero a 
ausência total de vulnerabilidade e sete a vulnerabilidade absoluta. O IVH expressa a 
distribuição da vulnerabilidade presente nos n domicílios de cada localidade i foi calculado 
como: 

 

7

SVH
IVH i       (Equação 7) 

                        

A pontuação atribuída para cada indicador se transforma em um índice de vulnerabilidade 
onde valores maiores indicam maior vulnerabilidade. O IVH, portanto, ordena as localidades 
em análise em termos me melhores ou piores condições, arbitradas de acordo com os critérios 
apresentados no quadro, aproximando-o de um índice fuzzy.  

Infraestrutura e meio ambiente 

A qualidade ambiental mostra-se afetada pelos efeitos de inúmeros processos, desde as 
dinâmicas demográfica, econômica e social até heranças culturais. Nos centros urbanos, em 
particular, as fontes de degradação ambiental são diversificadas e apresentam efeitos 
cruzados, como por exemplo, o caso da poluição do ar, provocada tanto por indivíduos com 
seus milhões de automóveis, quanto por indústrias. Fontes difusas de degradação constituídas 
por inúmeros agentes individuais têm seu controle dificultado também pelo problema da sua 
área de influência. Afinal, a degradação do meio ambiente pode ter sua fonte geradora em 
determinada localidade e seus efeitos serem sentidos em outra região. Uma complicação 
decorrente desta dificuldade analítica é que a definição de área de influência, requerida por 
um estudo de impacto ambiental, necessariamente envolve uma escolha geográfica que, em 
última instância, é uma escolha indireta sobre “qual população” privilegiar ou afetar (TORRES, 
2000), afinal, o problema ambiental é indissolúvel do problema urbano.  

Assim, não apenas devido à dificuldade de obter dados desagregados, mas também pelos 
efeitos cruzados que uma infraestrutura urbana exerce sobre a dimensão ambiental, optou-se 
por conceber um indicador dessa dimensão que expressasse de forma conjunta, embora 
simplificada, as condições de infraestrutura e meio ambiente. Para esta concepção 
interdependente e conjunta, utilizou-se a abordagem sugerida por Haroldo da Gama Torres 
(2000) presente na categoria de risco ambiental.  

O risco ambiental, “ao contrário da categoria impacto, revela de forma muito aguda as 
principais ambiguidades inerentes aos processos de decisão em torno da questão ambiental” 
(TORRES, 2000, p. 57). A categoria risco, ademais, mostra-se suficientemente flexível para 
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abarcar mudanças nas percepções do que é risco, sem a necessidade de vinculá-lo a um 
projeto ou a uma ação específica, permitindo adequar-se melhor à disponibilidade de fontes 
de informação ambiental. Esta categoria também permite explicitar o fato de que “conflitos e 
embates são inerentes à determinação do que são problemas ambientais, bem como na 
delimitação de áreas de risco e na definição de parâmetros e padrões” (TORRES, 2000, p. 57). 

Do ponto de vista da expressão sintética da dimensão ambiental, porém, abarcar a concepção 
de risco ambiental implicaria na utilização de fontes primárias de dados, com pesquisas de 
campo e modelos de interpretação da percepção da variável ambiental. Considerando-se que 
este tipo de esforço metodológico é necessário, mas compromete a reprodutibilidade do 
índice, buscou-se estabelecer uma associação entre situações de maior risco ambiental que 
promoveriam condições de vulnerabilidade. De tal feita, utilizaram-se os mesmos 
procedimentos propostos para a geração do IVH anteriormente descrito, estabelecendo um 
índice de infraestrutura com informações acerca das características dos aparatos urbanos e 
das moradias, disponíveis nos Microdados do Censo, que poderiam exercer pressão sobre os 
recursos hídricos e solo. Embora a poluição do ar seja um dos itens mais obviamente 
associados à deterioração da qualidade de vida em grandes metrópoles, não se mostrou 
passível de sistematização de tal forma a incorporar um índice que se pretende reproduzível, 
desagregado e ao mesmo tempo instrumento de comparação entre localidades distintas.  

Em relação aos aspectos ambientais e de infraestrutura, a hipótese subjacente à criação do 
indicador é de que a precariedade nas moradias esteja relacionada às condições inadequadas, 
ampliando a probabilidade de riscos e danos aos seus moradores, que se encontrariam em 
condição vulnerável. A questão do acesso à infraestrutura urbana é trabalhada na forma do 
Índice de Vulnerabilidade em Infraestrutura e Meio Ambiente (IVIMA) que busca captar os 
aspectos relacionados à infraestrutura estrita como acesso a luz elétrica e a telefone fixo, 
assim como aqueles que mais impactam o meio-ambiente e a saúde como existência coleta de 
lixo, água encanada, sanitário e esgotamento sanitário. Assim como o IVH, o IVIMA foi 
construído arbitrando critérios binários de vulnerabilidade a aspectos da infraestrutura (vide 
Quadro a seguir).  
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Quadro 3. Critérios para qualificação e quantificação da vulnerabilidade de infra-estrutura e meio 
ambiente 

Variáveis do Censo 
2000 

Características da variável e imputação de valor 

Não Vulnerável (valor = 0) Vulnerável (valor = 1) 

Forma de abastecimento de 
água (v0207) 

Rede geral. Poço ou outro tipo. 

Tipo de canalização (V0208) Canalizada em pelo menos um 
cômodo, canalizada só na 
propriedade. 

Não canalizada. 

Tipo de escoadouro (V0211) 

 

Rede geral. Fossa séptica
8
, fossa rudimentar, vala, rio, 

lago ou mar. 

Coleta de lixo (V0212) 

 

Coletado por serviço de limpeza. Caçamba, queimado, enterrado, terreno 
baldio, jogado em rio, lago ou mar. 

 Iluminação elétrica (V0213) 

 

Sim. Não. 

Existência de linha telefônica 
instalada(V0219) 

Sim. Não. 

Fonte: NPQV, 2005  a partir das informações disponíveis nos Microdados do Censo 2000 - IBGE 

  

A atribuição de pontos a cada vulnerabilidade expressa pelos seis indicadores selecionados 
segue ao mesmo procedimento adotado para o IVH. A somatória da pontuação alcançada por 
cada domicílio é denominada de SIVMA de modo que o cálculo do índice de vulnerabilidade de 
infraestrutura e meio ambiente seja representado por:  

 

6

SIVMA
IVIMAi           (Equação 8) 

           

De modo análogo ao IVH, o IVIMA expressa a vulnerabilidade nos termos de indicadores 
escolhidos de forma que valores mais elevados indicam maior vulnerabilidade. Assim, para 
compor a nova proposta de índice de qualidade de vida, o IVIMA sofreu duas pequenas 
alterações. Para ambos os casos, inverteu-se a escala dos resultados, pois estes dois índices 
expressam vulnerabilidades, ou características “negativas” dos domicílios: valores maiores dos 
índices indicam piores situações. Procedeu-se, portanto, à inversão da escala (1 - o índice). 
Uma segunda alteração foi a penalização do IVIMA à presença de desigualdades, através da 
generalização de Sen.  

Acesso à informação 

O indicador de acesso a informação é uma tentativa de medir as possibilidades de se obter 
informação nos domicílios, por meio da presença de rádio, televisão e de acesso a internet, 
supostamente permitida pela presença conjunta de computadores e linha telefônica. 
Obviamente, a presença destas três condições não garante que os moradores do domicílio 

                                                           
8
 Embora do ponto de vista de saúde pública a fossa séptica seja considerada um aspecto de não-vulnerabilidade, 

do ponto de vista ambiental optou-se por classificá-la de modo oposto. A justificativa é que, na ausência da correta 
manutenção, a fossa séptica pode contribuir para contaminação do lençol freático. 
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estejam “bem informados”, mas que tem fontes de acesso a informações e, se medida a 
desigualdade no acesso a estas condições, possível é razoável supor que este indicador seja 
uma possível aproximação de um dos fatores que condicionam a realização individual. 

Quando se verifica a presença de uma condição de acesso na esfera, o domicilio recebe uma 
imputação de valor binária, similar ao do IVIMA e ao IVH, só que com uma apreensão positiva 
do atributo. Ou seja, recebe a mesma pontuação binária arbitrária utilizada nos índices de 
vulnerabilidade: a ausência (zero) ou não (um), porém com interpretação distinta, já que a 
presença do atributo pode ser considerada uma condição “boa”. São três esferas que 
compõem a dimensão que  

iai1 = existência de rádio*. 

iai2 = computador com acesso a internet*. 

iai3 = Existência de televisores. 

A somatória da pontuação alcançada por cada domicílio é denominada de SACESSO 
 

SACESSO = iai1+iai2+iai3                      (Equação 9) 

        

 

O cálculo do Índice de Acesso a Informação (IAI) para cada domicílio é representado por  
 

IAI = sacesso/3                                      (Equação 10) 

         

Finalmente, o Índice Multidimensional de Qualidade de Vida para os municípios (MIQL-M) é 
calculado pela média geometria dos subíndices obtidos para cada um dos municípios das 

regiões metropolitanas, referentes a cada uma das seis dimensões. Sendo   yI  a 

generalização de Sen para a renda,  eI  para educação,  sI  para a sobrevivência,  hI  para 

habitação,  ieI  para infraestrutura e  aI  para acesso a informação, então, formalmente: 

Multidimensional Index of Quality of Life for Municipalities – MIQL-M 

 6 )(*)(*)(*)(*)(*)(_ aIieIhIsIeIyIMMIQL                (Equação 11) 

O MIQL_M, apesar de avançar em relação a outros índices de desenvolvimento, não possui 
uma variável de importância chave nas áreas urbanas, especialmente nas grandes metrópoles: 
a acessibilidade. Isto é uma deficiência, porque a escolha do local de residência é também a 
escolha do custo de transporte a ser incorrido nas viagens por motivo trabalho, consumo, 
educação e lazer. O acréscimo da dimensão mobilidade, portanto, amplia as dimensões em 
análise, mas implica numa nova formulação a ser discutida no capítulo 4. 
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2. As relações econômicas entre transportes e espaço urbano 

O objetivo deste capítulo é trazer os elementos da teoria de economia urbana pertinentes à 
compreensão da decisão locacional de empresas e famílias e o uso do solo decorrente. Ao se 
fazer isso, destacamos que a “escolha” por ocupar um sítio no espaço urbano é indissociável a 
assumir um custo (ou tempo) de deslocamento aos locais de trabalho, consumo e lazer. 
Portanto, a mobilidade está associada à decisão locacional, de sorte que o preço da terra 
tenha uma relação inversa ao custo (ou tempo) de transporte incorrido. 

2.1 O uso do solo e a cidade monocêntrica 

A consideração espacial na economia, de modo bastante plausível e tangível, traz à tona um 
aspecto físico muito importante: o deslocamento de pessoas, de produtos ou de informações 
despende energia, seja pelo atrito seja pela distância entre emissores (partidas) e receptores 
(destinos). A implicação econômica disso é clara: mover-se no espaço acarreta custos. 

A cidade é uma aglomeração espacial de população e de empresas que se beneficiam 
mutuamente das externalidades positivas advindas da proximidade. Podemos entender essa 
“cidade” não somente como um único município, mas como uma rede de municípios 
correlatos, em que um deles possui maior centralidade, concentrando postos de trabalho e 
atividade econômica e, os demais, sendo ocupados por trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, tem suas atividades relacionadas com o município de maior centralidade.  

Conforme Fujita (1996) argumenta, a formulação teórica mais consistente sobre uso do solo 
urbano foi desenvolvida quase 140 anos depois do trabalho pioneiro de Von Thünen (1826) 
sobre o uso do solo agrícola. William Alonso, urbanista e economista de origem argentina, 
inspirado no Isolated State elaborou em sua tese de doutorado, orientada por Walter Isard, a 
teoria sobre o mercado de solo urbano. A intuição básica de Alonso (1964) é que, assim como 

o produtor agrícola, tanto o empresário como as famílias teriam funções do tipo bid-rent9 em 
relação à ocupação do solo. Ou seja, o agente econômico que oferecesse o maior preço por 
acre ocuparia aquele determinado pedaço de terra urbana. Isso explicaria que, mesmo sem a 
existência de um zoneamento urbano conduzido por mecanismos de planejamento público, 
haveria um padrão definido de uso do solo de acordo com a atividade (negócios ou 
residências). A referência, no entanto, seria que a distribuição de terras ocorreria em torno do 
centro da aglomeração urbana, o “Distrito Central de Negócios”, cuja sigla correspondente em 
inglês é CBD (Central Business District). Neste caso chamamos a aglomeração urbana de 
“monocêntrica” - o ponto de partida da análise da “Nova Economia Urbana” (MILLS e 
MACKINNON, 1973). 

O processo de alocação das terras pelas diferentes atividades se dá pela maximização dos 
agentes econômicos. Com relação ao setor de negócios, afirma Alonso (1960), a decisão de 
ocupar determinado local da cidade é fruto do processo de maximização de lucros. O 
empresário, dessa forma, levaria em conta a receita marginal decorrente de ficar mais ou 
menos afastado do centro da cidade (que é exogenamente determinado como o local das 
transações comerciais) e os custos marginais de operação na localidade. As curvas de bid-rent 
podem ser vistas, portanto, como curvas de isolucro das empresas. 

Já o uso residencial, afirma Alonso (1960), é mais complexo, pois não envolve receitas de 
venda, lucros etc., mas a satisfação do consumidor (em forma de utilidade e desutilidade). A 
decisão familiar tem como condicionantes a renda familiar e as preferências em relação às 
dimensões residenciais e à acessibilidade. Ao longo de uma curva bid-rent, a utilidade é 

                                                           
9
 Bid-rent functions transformam funções indiretas de utilidade no espaço das mercadorias em curvas de 

indiferença no espaço urbano (FUJITA, 1996, p.113). 
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constante, havendo um trade-off entre preço da terra e distância em relação ao centro da 
cidade. Na formulação de Wheaton (1974), a utilidade do consumidor representativo da 
família i é determinada em função das despesas residenciais (vetor X de atributos da 
residência, tais como número de quartos, dimensões, estado de conservação, distância em 
relação ao CBD etc.) e da despesa M com todos os outros bens: 

         (Equação 12) 

A sua restrição orçamentária, desse modo, é tal que sua renda y é gasta em despesas T de 
transporte (comutação), aluguel R pelos serviços da residência e M nos demais bens: 

    (Equação 13) 

Supondo que exista m localidades diferentes, a utilidade do consumidor i de morar numa 
localidade j é obtida da seguinte forma: 

     (Equação 14) 

     (Equação 15) 

Portanto, 

     (Equação 16) 

Dessa forma, o consumidor i estará disposto a dar uma oferta pela residência da localidade j 
no valor Rij. Esse valor, o bid-rent, é obtido por meio da inversa da função de utilidade acima 
apresentada, dado um nível de satisfação u0 compatível com seu estrato de renda: 

     (Equação 17) 

com a despesa Tj de transporte sendo proporcional à distância da localidade j em relação ao 
CBD. 

Alonso (1960) diz que, apesar desse resultado, não é possível inferir diretamente que a curva 
bid-rent é uma curva de indiferença do consumidor no sentido estrito, pois o que estão se 
relacionando são o preço de um bem (a terra) e o “mal” distância. 

Para o empresário, curvas bid-rent mais altas estão associadas a aumentos dos preços dos seus 
bens e serviços ofertados, implicando maior nível de lucro e, portanto, valorização das terras 
por eles ocupadas (dado o pressuposto de lucro econômico zero). Já para as famílias, curvas 
bid-rent mais altas (ver Figura 1), já que implicam maiores preços da terra, resultam níveis de 
satisfação menores. Maiores despesas com a terra causará menor renda disponível para o 
consumo dos demais bens. 
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Figura 1 - Gradiente de renda da terra (para função bid-rent) 
Fonte: elaboração própria a partir de Alonso (1960, p. 151) e De La Barra (1989, p. 42). 

Assim sendo, a paisagem urbana apresenta, de modo geral, um padrão em que as áreas mais 
centrais das cidades concentram os locais de comércio, principalmente varejista, as sedes de 
empresas e de prestadores de serviços (desde hospitais e clínicas odontológicas a 
consultorias), locais de refeições e de entretenimento (como teatros e cinemas), e, portanto, 
as principais aglomerações de emprego, seguidas das residências. Mais afastados em relação 
ao centro ficariam os galpões, armazéns e manufaturas (atividades que demandam mais áreas 
horizontais) - ver Figura 2. 

 

Figura 2- Ilustração teórica de possível uso do solo urbano 
Fonte: elaboração própria 

Com relação ao skyline, as áreas mais centrais projetam arranha-céus e as zonas mais 
periféricas edifícios de menor porte vertical. Isso é um reflexo da densidade de ocupação que é 
maior no centro (associadas a tamanhos de lotes menores e maior verticalização). 
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2.2 O uso do solo e a cidade policêntrica 

É claro que a cidade monocêntrica é um fato estilizado, simples e didático. A existência de um 
único CBD pode ser rompida do ponto de vista teórico sem que haja prejuízo das relações 
opositoras entre renda da terra e custos de transporte, como bem mostram Fujita, Krugman e 
Venables (2001), levando à existência de rede de cidades ou cidades multicêntricas.   

Sutton (1999), por exemplo, narra o processo de ruptura do padrão monocêntrico nas áreas 
metropolitanas dos EUA e atribui ao sistema de autoestradas e anéis viários um papel bastante 
significativo. A estrutura de autoestradas garantiu acesso à moradia mais distante e barata, o 
que formou cidades-dormitórios nos anos 1950.  Na década de 1960 o comércio varejista, 
algumas atividades industriais e escritórios passaram a se estabelecer nessas localidades 
suburbanas (prioritariamente nas intersecções entre as autoestradas e os anéis viários). O 
resultado é que na década de 1970 já tinham se consolidado subcentros de atividade 
econômica na forma de aglomerados ou corredores, criando padrões multicêntricos de uso do 
solo. Em suma, o rearranjo econômico intraurbano se deu por meio da proximidade entre 
firmas e consumidores ao longo dos entroncamentos das autoestradas com os anéis viários 
(ver Figura 3). 

 

Figura 3 – Uso do solo ao longo das intersecções (alças de acesso) de um anel viário 
Fonte: Rodrigue; Comtois; Slack, 2010. 

Em decorrência disso, o gradiente da renda da terra e o padrão de uso do solo assumem 
formatos semelhantes ao da Figura 4, caracterizando-se por descentralização da atividade 
econômica intraurbana e crescimento da área urbanizada. Na perspectiva de Mumford (1998) 
era a massificação da ocupação suburbana das cidades, que veio como consequência da 
motorização disseminada. 
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Figura 4 – Região urbana multicêntrica e gradiente de renda da terra 
Fonte: Rodrigue; Comtois; Slack, 2010. 

É nessa perspectiva que se discute o fenômeno do crescimento da mancha urbana, o 
espraiamento urbano (urban sprawl). De acordo com Mills e Mackinnon (1973, p. 595), o 
“tamanho da cidade é determinado pelas rendas, pelas preferências, pelas tecnologias 
habitacionais, pelo custo e/ou velocidade das viagens e por quanto se deve pagar para 
transformar o uso do solo não-urbano”. Uma definição geral do espraiamento urbano pode 
ser: 

Sprawl is the spreading out of a city and its suburbs over more and more rural land at 
the periphery of an urban area. This involves the conversion of open space (rural 
land) into built-up, developed land over time.  

Uma das grandes questões decorrentes do espraiamento é a qualidade do processo e os 
impactos ambientais decorrentes, na medida em que áreas livres de atividade (“preservadas”), 
ou de uso agrícola convertem-se em solo urbano. 

2.3 O uso residencial do solo e as diferentes classes de renda familiar 

Assim como haveria diferentes padrões de uso do solo por atividade (comercial/serviços, 
industrial, residencial e agrícola), o uso habitacional também é diferente em si. Por exemplo, 
vimos que no uso agrícola há alternância de diferentes culturas em função da distância ao 
núcleo urbano. Para o uso residencial, de maneira semelhante, há diferentes padrões 
habitacionais (por estrato de renda e por dimensões de terreno) que caracterizariam o espaço 
urbano. 

Quando um comprador adquire uma propriedade no solo urbano, afirma Alonso (1960), ele 
está em uma única transação obtendo dois bens: espaço (terra) e localização. A localização, 
em relação ao centro da cidade, pode ser entendida de duas formas: 

▪ Um ‘mal’ (oposto de bem, ou seja, um ‘bem negativo’), a distância, com custos 
positivos (custos de comutação, ou seja, de ir e vir do local de trabalho, do local de 
consumo/comércio etc.); ou 

▪ Um bem, a acessibilidade, com custos negativos (economias que se fariam na 
comutação). 

O CBD, por suposição, concentra os empregos e as atividades empresariais da cidade. 
Portanto, nas zonas centrais a ocupação do solo é mais elevada (maior demanda e lotes 
menores), daí nas grandes cidades se apresentarem no centro a verticalização das 
construções. Logo, o aluguel da terra é mais alto, embora o custo de deslocamento é menor 
para quem nelas reside. Já nas zonas periféricas, a densidade é menos elevada (menor 
demanda e lotes maiores), porém o custo de deslocamento até as zonas centrais é mais 
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elevado. Venables (2004) afirma, desse ponto de vista, que as cidades impõem seus próprios 
custos, de modo que, na margem, os indivíduos seriam indiferentes entre localizações na zona 
urbana e na zona rural. No modelo de cidade linear, representado na Figura 5, inspirado em 
Alonso, Venables (2004) explicita a seguinte relação: nas regiões centrais, em função da 
concentração das atividades, os aluguéis residenciais (rx) e comerciais (ry) são mais elevados 
(em especial esses últimos) e, quanto mais nos afastamos rumo à periferia, duas coisas 
ocorrem:  

i. A redução dos aluguéis e o trade-off com os custos de deslocamentos, ressaltando-se 
que os imóveis comerciais localizam-se no entorno da região central até o ponto que rx 
= ry, isto é, na distância sy; 

ii. Na margem, ou seja, nas zonas de fronteira que distam sx, o aluguel residencial (rx) 

iguala-se ao aluguel na zona rural (“interior”) – -, de modo que o trabalhador ficaria 
indiferente entre morar na cidade ou no interior e, logo, indiferente entre trabalhar ou 
não nos distritos centrais. 

 

 

Figura 5 – Gradientes de preço do solo para diferentes usos em uma cidade linear 
Fonte: Venables (2004, p. 22)  

Dessa forma, de acordo com Alonso (1960), a escolha das famílias em residir na cidade é feita a 
partir das suas preferências e da sua renda, em que procuram equilibrar os benefícios de 
localizarem numa localidade em que o preço da terra seria mais barato vis-à-vis os maiores 
custos e incômodos de comutação. Este é o trade-off clássico da economia urbana. 

A partir dessas considerações é possível detalhar o perfil do uso do solo residencial e a renda 
das famílias. Muth (1969) busca construir um modelo teórico, tendo em vista a cidade 
monocêntrica de Alonso, que explicaria o uso residencial do solo urbano por diferentes 
estratos de renda. A sua argumentação é se o consumidor que possuir maior nível de renda 
tiver os mesmos custos marginais de transporte do que outro consumidor mais pobre, porém 
maior necessidade de espaço, então ele residirá mais distante do centro. Esta seria umas das 
explicações teóricas do padrão de uso residencial norte-americano. 

Outra possibilidade teórica decorrente de Muth (1969), é que se o consumidor de mais rico 
tiver a mesma necessidade de espaço do mais pobre, porém com custo marginal de 
comutação maior, ele preferirá residir mais próximo das áreas centrais da cidade. Neste 
argumento teórico residiria a explicação do padrão europeu/latino-americano de uso 
residencial do solo urbano. 
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De forma bastante intuitiva e ilustrativa, há na observação da realidade dois padrões gerais: o 
norte-americano e o europeu/latino-americano. No primeiro caso, em geral, as classes de 
menor poder aquisitivo moram mais próximas às áreas centrais, em habitações menores, 
porém com mais fácil acesso ao centro da cidade (dada a infraestrutura de transportes 
públicos e a proximidade). As classes mais abastadas, como a classe média alta e a classe rica, 
encontram-se residindo nas localidades mais periféricas, conforme ilustração da Figura 6. O 
imaginário de senso-comum é o de casas de subúrbio norte-americanas, com amplo gramado 
e sem grades ou sem grandes cercas divisórias, que ilustram esse tipo uso do solo urbano 
periférico. 

 

Figura 6 – Uso residencial por diferentes classes de renda e respectivos preços do solo (padrão norte-americano) 
Fonte: elaboração própria 

 

Já no padrão europeu/latino-americano, predomina geralmente a localização residencial das 
classes de maior renda próximas às regiões mais centrais da cidade, enquanto que na periferia 
residem as classes de renda inferior (ver Figura 7). Somente a título de ilustração, podemos 
imaginar a região metropolitana de Paris, com os caros apartamentos na Île-de-France, 
valorizados pela proximidade das grandes atrações turísticas parisienses e, de outro lado, 
Saint-Denis, ou outra municipalidade do entorno, que abriga grandes conjuntos habitacionais, 
que concentram imigrantes oriundos das ex-colônias, por exemplo.  

Ainda nesse padrão, não podemos nos esquecer dos exemplos próximos à nossa realidade. Um 
deles, a Grande Buenos Aires, com bairros centrais, como a Recoleta, que concentram a velha 
aristocracia portenha, e as favelas e casebres da periferia rumo ao Aeroporto Internacional de 
Ezeiza. Outro exemplo, mas nacional, é São Paulo, que concentra população de grande poder 
aquisitivo em bairros do centro expandido, como Higienópolis e Jardins, e tem sua periferia 
composta por favelas (como na subprefeitura de Campo Limpo) ou de conjuntos habitacionais 
(como na subprefeitura de Cidade Tiradentes) – neste caso, a privação torna-se ainda maior 
pela dificuldade de se locomover aos locais de concentração de emprego e oportunidades de 
trabalho.  
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Figura 7 - Uso residencial por diferentes classes de renda e respectivos preços do solo (padrão europeu/latino-
americano) 
Fonte: elaboração própria 

 

O gradiente de preços do solo residencial (renda fundiária residencial), supondo as mesmas 
três classes de renda aqui discutidas, é dado pela envoltória das respectivas funções bid-rent, 
como ilustra a Figura 8 para o caso linear. 

 

Figura 8 – Gradiente de preço do solo de uso residencial (para funções bid-rent lineares) 
Fonte: elaboração própria 

Portanto, ao se analisar decisão locacional, um trabalhador, por exemplo, quando escolhe 
onde residir leva em conta não somente o preço dos imóveis vagos numa certa região e todas 
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as características que o tornariam vantajoso, mas também onde atualmente reside e qual a 
localização do seu posto de trabalho (WEGENER E SPIEKERMANN, 1996). 

Aliás, a construção teórica do modelo básico da “Nova Economia Urbana”, afirmam Mills e 
Mackinnon (1973), é tal que se assume que no CBD e nos subcentros se emprega um número 
fixo de trabalhadores, em geral a força de trabalho inteira da cidade (sob condições de pleno 
emprego). Ou seja, a cidade é a correspondência espacial dos mercados de trabalho locais, 
onde se localizam os ofertantes (residentes nas áreas residenciais) e os demandantes 
(instalados no CBD ou nos subcentros). Justamente por isso, os deslocamentos espaciais mais 
importantes nesses modelos são as viagens diárias da força de trabalho de suas residências 
para os locais de trabalho (MILLS E MACKINNON, 1973). 

Um investimento na infraestrutura de transportes seria capaz de reduzir os custos de 
deslocamento (em termos monetários e em termos de custo de oportunidade – i.e. pela 
redução do tempo). De acordo com Venables (2004) o mecanismo se daria pelos os custos de 
ir e voltar ao trabalho (commuting costs) que os trabalhadores incorrem por terem seus 
empregos nos distritos centrais de negócios ou nos subcentros – as zonas de maior 
centralidade – uma vez que residiriam nas regiões mais periféricas. Logo, a redução dos custos 
de deslocamento em decorrência de uma melhoria da infraestrutura de transportes causará 
uma ampliação do raio de influência de determinado centro ou subcentro de negócios: mais 
trabalhadores poderão ser acessados numa distância maior. Como consequência também, 
haverá ampliação do preço da terra ao longo da área beneficiada por essa melhoria de 
transportes. 
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3. Desafios da incorporação da mobilidade na qualidade de vida 

Este capítulo tem como finalidade atender o principal objetivo da pesquisa, que é criar um 
indicador multidimensional que possa incorporar a dimensão mobilidade urbana por meio da 
respectiva acessibilidade. O desafio de criar um indicador que expresse a acessibilidade 
começa pela questão da base de dados. O MIQL-M foi desenvolvido a partir do componente 
amostral do Censo Demográfico, o que significa que ele pode ser calculado para todos os 
municípios brasileiros. Além disso, ele pode ser replicado ao longo do tempo, seja 
decenalmente pelo próprio Censo Demográfico, ou ajustando sua área de abrangência ao nível 
das regiões metropolitanas ou para as unidades da federação, de modo a ser acompanhado 
anualmente por meio dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 
cujo questionário de entrevista se baseia naquele adotado pelo último Censo disponível. 

Tradicionalmente as bases de dados de transporte partem de uma pesquisa Origem-Destino 
(OD). Nela são aplicados questionários que descrevem o perfil socioeconômico de quem se 
desloca no espaço urbano, a origem e o destino desse deslocamento, o motivo, o tempo, os 
modos de transporte adotados etc. Entretanto são poucas regiões do Brasil que possuem 
pesquisa OD sistemática e periódica. Uma delas é a Região Metropolitana de São Paulo, que 
desde 1967 vem decenalmente realizando essa pesquisa. 

Como o objetivo é acrescentar uma dimensão ao MIQL-M e torná-lo mais fiel à concepção 
multidimensional de bem-estar e qualidade de vida, a base de dados para se construir um 
indicador de transportes que possa ser calculado para todos os municípios do Brasil tem que 
ser necessariamente o Censo Demográfico. Isso é uma limitação que torna o indicador de 
acessibilidade simples, tal qual a pergunta do questionário do Censo que permite calculá-lo. 

O índice proposto busca captar o conceito de acessibilidade tal qual foi enunciado neste 
relatório. A pergunta do questionário do componente amostral do Censo Demográfico 2010 
era sobre “tempo habitual de deslocamento da casa até o local de trabalho” (variável 0662). 
Dessa forma, o indicador reflete o tempo de viagem do movimento pendular residência-local 
de trabalho e, por definição, restringe-se às pessoas que possuem algum trabalho remunerado 
(formal ou informal). As respostas possíveis à referida pergunta eram do tipo categóricas e não 
um número o que nos levou a transformá-las em minutos, conforme é mostrado no quadro 
abaixo. 

Quadro 4 – Transformação das respostas categóricas 

Categorias de Resposta (“tempo 
habitual”) 

Transformação (“tempo médio”) 

Até 5 minutos 5 minutos 

De 5 a 30 minutos 15 minutos 

De 30 minutos a 1 hora 45 minutos 

Entre 1 e 2 horas 60 minutos 

Mais de 2 horas 120 minutos 

Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 



 

38 

 

A partir dessa transformação, concebemos o indicador de acessibilidade referente ao 
movimento pendular da mesma maneira do Capítulo 1, em que se elaboraram os indicadores 
das dimensões renda, educação, saúde, acesso à informação, condições de habitação e 
infraestrutura urbana. Ele foi denominado de Transport Acessibility Index (TAI), cujo cálculo é 
mostrado na equação abaixo. 

 

𝑇𝐴𝐼 = 1 −
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 (𝑒𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)−5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

120 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠−5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
      (Equação 18) 

 

O TAI foi calculado para cada indivíduo que respondeu a pergunta sobre o tempo habitual de 
deslocamento. Ele varia entre 0 (ausência de acessibilidade) a 1 (plena acessibilidade) e se 
trata de um indicador relativo aos tempos máximos e mínimos de viagem declarados. É um 
índice fuzzy, portanto. 

A primeira agregação do TAI foi pelas áreas de ponderação da RMSP por meio do cálculo de 
sua média ponderada entre os indivíduos que responderam a pergunta do questionário e seus 
respectivos pesos amostrais. As estatísticas descritivas são apresentadas na tabela abaixo e 
sua distribuição na figura subsequente. A distribuição dos valores se aproxima razoavelmente 
da distribuição normal, porém com moda entre 0,65 e 0,70. Não há nenhuma área de 
ponderação cuja média de acessibilidade é plena (valor igual a 1). O valor máximo é 0,81, 
enquanto que o valor mínimo é 0,3 (relativamente bastante baixo). O desvio-padrão não é 
elevado (0,1), o que indica que a maior parte dos valores de acessibilidade se encontram 
próximos da média de 0,63 (mais especificamente, entre 0,53 e 0,73 ). 

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas do TAI por área de ponderação da RMSP 

Estatísticas Valores 

Quantidade de áreas de ponderação 
633 

Valor Mínimo 
0,30 

Valor Máximo 
0,81 

Média 
0,63 

Desvio-padrão 
0,10 

Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 
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Figura 9 – Histograma do TAI médio por área de ponderação da RMSP 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

Como o TAI é um índice do tipo fuzzy, o que importa não é o algarismo em si, mas a 
distribuição das áreas de ponderação entre os quintis (i.e. a posição relativa). O Mapa 1 
representa espacialmente a média do TAI calculada por área de ponderação. 

 

Mapa 1 – Quintis de distribuição do TAI médio por área de ponderação da RMSP 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 
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Trabalhando-se com a média do TAI calculada por área de ponderação há a impressão visual 
de existirem padrões espaciais, ou seja, intui-se que haja uma “dependência (ou correlação) 
espacial”.  O mapa abaixo representa a distribuição estatística dos valores do TAI por área de 
ponderação. Como se nota, visualmente é possível perceber padrões espaciais (agrupamentos 
de áreas de ponderação de acordo com sua faixa de valor e a existência de “ilhas” – áreas de 
ponderação isoladas pelo seu valor em relação aos vizinhos). 

 

Mapa 2 – Distribuição estatística dos valores do TAI por área de ponderação 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

De acordo com Anselin (1992), a existência de padrões espaciais para determinadas variáveis 
implica a necessidade de se avaliar a associação espacial e a variação sistemática do fenômeno 
por localização. LeSage (1999, p.3) afirma que “numa amostra de dados existe dependência 
espacial quando a observação do local i  depende de outras observações localizadas em j≠i”, 
de sorte que, 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑦𝑗), 𝑖 = 1,… , 𝑛      𝑗 ≠ 𝑖    (Equação 19) 

Isso faz sentido do ponto de vista intuitivo porque o TAI é um indicador construído a partir do 
tempo declarado de deslocamento da casa ao trabalho. Logo, determinadas localidades da 
RMSP compartilham de mesma infraestrutura para o deslocamento pendular e, portanto, as 
mesmas dificuldades ou facilidades de acesso aos principais locais que concentram o emprego. 
O emprego, como apresentado do ponto de vista teórico no Capítulo 2, não está distribuído de 
modo homogêneo no espaço, mas concentrado em algumas áreas (o centro expandido do 
município de São Paulo, os municípios do ABC, a região de Barueri e adjacências e o município 
de Guarulhos) – o que reflete a afirmação de LeSage (1999, p. 3-4), “(...) localização e distância 
são importantes forças atuantes na geografia humana e no funcionamento do mercado” (ver 
mapa abaixo elaborado por meio dos dados da última pesquisa OD disponível para a RMSP). 
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Mapa 3 – Emprego total por Zona Origem-Destino em 2007 
Fonte: Pesquisa OD 2007 do Metropolitano de São Paulo 

 

A concentração é ainda maior se levarmos em conta o indicador que é o número de empregos 
por hectare de área de cada Zona OD. O mapa abaixo mostra que a densidade de empregos na 
RMSP é elevada somente nas zonas que compõem o centro expandido do município de São 
Paulo, o eixo na direção da Av. Luís Carlos Berrini e da Chácara Santo Antônio, Guarulhos e 
parte do ABC. Isso só reforça o caráter concentrado do emprego na RMSP. 
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Mapa 4 – Densidade de empregos por Zona Origem-Destino em 2007 
Fonte: Pesquisa OD 2007 do Metropolitano de São Paulo 

 

Box 1 – Matriz de Vizinhança 

A primeira tarefa para que se façam análises espaciais é definir uma matriz de proximidade espacial, comumente 
denominada de Matriz W ou “matriz de vizinhança”.  Localidades que são vizinhas compartilham fronteiras ou 
vértices comuns, ou seja, são contíguas (LESAGE, 1999). Esquematicamente, pensando-se no espaço como um 
tabuleiro de xadrez, as formas mais comuns de contiguidade são dos tipos “torre” (rook), “bispo” (Bishop) e 
“rainha” (Queen) – respectivamente representadas na figura abaixo. 

 

0 1 0 1 0 1 1 1 1 

1  1 0  0 1  1 

0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 “Rook”   “Bishop”   “Queen”  

 (torre)   (bispo)   (rainha)  

Figura 10 – Representação dos tipos básicos de contiguidade (em preto a localidade i de interesse e em cinza os vizinhos contíguos de acordo com o 
tipo) – valor 1 para os vizinhos e 0 para os “não vizinhos” 
Fonte: elaboração própria 

 

Se o espaço for composto por cinco regiões (n = 1, 2, 3 ,4, 5), de acordo com a ilustração da figura abaixo, as 
Matrizes W de vizinhança dos critérios rook (vizinhos compartilham fronteiras comuns), Bishop (vizinhos 
compartilham vértices comuns) e Queen (vizinhos compartilham vértices e fronteiras comuns) estão representadas 
respectivamente pelas Equações 20 a 22. 
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Figura 11 – Ilustração de um caso de contiguidade 
Fonte: LeSage (1999, p.12) 

 

𝑊ROOK =

(

 
 

0 1 0 0 0
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0)

 
 

  (Equação 20) 

𝑊BISHOP =

(

 
 

0 0 0 0 0
0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0)

 
 

       (Equação 21) 

𝑊QUEEN =

(

 
 

0 1 0 0 0
1
0
0
0

0
1
0
0

1
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0)

 
 

  (Equação 22) 

Portanto, do ponto de vista da matriz de vizinhança, quando duas localidades (i, j) são vizinhas Wij = 1, caso 
contrário, Wij = 0. Em geral, normaliza-se a matriz W de modo que a soma dos elementos da linha seja igual a 1, tal 
qual as equações de 23 a 25 (que são versões normalizadas das Equações 5 a 7) – observe que em decorrência do 
formato da Figura 11, as matrizes expressas pelas Equações 6 e 9 são idênticas.  

 

𝑊ROOK =

(

 
 

0 1 0    0   0 
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0,5
0,5

0
0,5
0
0,5

0
0,5
0,5
0 )

 
 

 (Equação 23) 

𝑊BISHOP =

(

 
 

0 0 0 0 0
0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0)

 
 

      (Equação 24) 

𝑊QUEEN =

(

 
 

0    1     0    0      0
0,5
0
0
0

0
0,33
0
0

0,5
0
0,5
0,5

0
0,33
0
0,5

0
0,33
0,5
0 )

 
 

  (Equação 25) 
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Neste trabalho definimos a vizinhança por contiguidade do tipo Queen
10

, pois entendemos que melhor se aplica ao 
caso das áreas de ponderação (que são agregações de setores censitários com características socioeconômicas 
semelhantes)

11
. 

Uma vez definido o padrão de vizinhança, a medida mais simples e inicial de verificar a existência de alguma 
dependência espacial se dá por meio da estatística conhecida como I de Moran. De acordo com Freire (2011, p.70), 
a “auto-correlação [sic] espacial é a correlação de certa variável (atributo) z numa área i com os valores dessa 
mesma variável em áreas [j] vizinhas”. O I de Moran é, portanto, uma forma de medir a autocorrelação espacial 
(ver equação abaixo). 

𝐼 =
𝑛

𝑆0
(
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗𝑗𝑖

∑ 𝑧𝑖
2

𝑖
) (Equação 26) 

Em que n é o número de observações, S0 é soma dos ponderadores da matriz W de vizinhança, wij é o elemento da 
matriz W para o par (i,j), zi e zj são os desvios em relação à média do atributo z. O I de Moran é uma estatística que 
varia no intervalo [-1,1]. Se ele assumir valor zero significa ausência de autocorrelação espacial, enquanto que 
valores positivos indicam autocorrelação positiva e valores negativos indicam autocorrelação negativa. 

 

O I de Moran aplicado aos nossos dados mediu o grau de associação espacial do TAI entre as 
634 áreas de ponderação da RMSP. O resultado obtido foi 0,69 (ver figura abaixo), implicando 
a existência significativa de elevada autocorrelação espacial no TAI por área de ponderação. 
Intuitivamente isso faz sentido, pois como afirmado anteriormente, a acessibilidade de uma 
dada região se relaciona com a acessibilidade das regiões vizinhas por meio do 
compartilhamento de mesmas infraestruturas e modais de transporte disponíveis. 

 

Figura 12 – Diagrama de dispersão de Moran para os valores de TAI calculados por área de ponderação da RMSP 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

                                                           

10
 Outra forma de se definir vizinhança e, portanto, de criar a Matriz W é por meio da distância entre as 

localidades. Nesse caso, estabelecer-se-ia um raio máximo de distância de modo que a localidade i seria 
vizinha da localidade j se esta estivesse dentro do raio de distância estabelecido. Caso j distasse acima 
desse valor, i não seria sua vizinha. 

11
 LeSage (1999, p.13) informa que a natureza do problema estudado e eventuais informações ad-hoc 

(que não sejam obtidas da amostra de dados) são a orientação básica de escolha do tipo de matriz de 
vizinhança. 



 

45 

 

 

Para que a tarefa de incorporar a dimensão transporte ao MIQL-M fosse completada foi 
preciso “subir um nível” na escala de agregação. Calculamos a média ponderada do TAI por 
município (TAI-M), conforme indica a equação abaixo. 

(𝐼𝑡) ≡ TAI-M = ∑ (
𝑛

𝑁
)𝑇𝐴𝐼𝑛

𝑛
1       (Equação 27) 

O padrão de distribuição se encontra na figura abaixo e sua espacialização em quintis da 
distribuição está ilustrado no mapa subsequente. A média é 0,67 e o desvio-padrão 0,07 (o que 
indica pouca dispersão dos valores do TAI-M). A distribuição possui dois intervalos de valores 
que concentram 21 dos 39 municípios. O primeiro, que varia em 0,60 e 0,67 (intervalo logo 
abaixo da média) concentra 14 municípios. O segundo é em torno de 0,75 (acima da média), 
contendo 7 municípios. 

 

 

Figura 13 – Histograma da distribuição do indicador de acessibilidade por município da RMSP 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 
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Mapa 5 – Quintis de distribuição do TAI médio por município da RMSP 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

A despeito da subjetividade que exista na escolha individual (e todos os aspectos a ela 
relacionados, conforme se discute no Capítulo 6), a média municipal expressa pelo TAI-M 
reflete os padrões de acessibilidade dos municípios sob a perspectiva de seus residentes. Isto 
é, quão fácil (ou difícil) é se deslocar para o local de trabalho diariamente. Esse resultado é 
consequência do processo de desenvolvimento socioeconômico e ocupação da RMSP, em 
concordância com o que discutimos no Capítulo 1. 

Uma vez calculado o TAI-M, incorporamos ao índice multidimensional. O novo índice 
calculado, denominado de MIQL-T, é composto por sete dimensões: 

i. Renda 
ii. Educação 

iii. Saúde 
iv. Condições de habitação 
v. Infraestrutura urbana 

vi. Acesso à informação 
vii. Acessibilidade ao local de trabalho 

 

A acessibilidade ao local de trabalho representa a incorporação da dimensão mobilidade, que 
passa a ser a sétima do índice multidimensional de qualidade de vida. O MIQL-T é calculado 
para cada município por meio da média geométrica dos sete indicadores como mostra a 
equação abaixo. 
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MIQL-T = √𝐼(𝑦) ∗ 𝐼(𝑒) ∗ 𝐼(𝑠) ∗ 𝐼(ℎ) ∗ 𝐼(𝑖𝑒) ∗ 𝐼(𝑖𝑛) ∗ 𝐼(𝑡)
7

 (Equação 28) 

 

A incorporação da dimensão transporte afetou bastante o indicador de qualidade de vida 
(bem-estar) conforme suspeitávamos. Apenas quatro dos 39 municípios mantiveram a mesma 
posição no “ordenamento de bem-estar” (ver tabela abaixo e figura subsequente). Dos 35 
municípios restantes, 19 pioraram sua posição no ranking de qualidade de vida (mais da 
metade, portanto). Logo, o efeito de se mensurar a qualidade de vida levando-se em conta a 
dimensão da mobilidade foi elevado. É o que se suspeitava intuitivamente: acessibilidade 
importa para qualidade de vida (e muito). 

 

Tabela 2 – Multidimensional Quality of Life Index (MIQL) – ordenamento antes e depois da incorporação do TAI 

MUNÍCÍPIO DA RMSP MIQL-M 
(original) 

MIQL-T 
(ampliado) 

ORDENAMENTO 
ORIGINAL MIQL-M 

ORDENAMENTO 
DO MIQL-T  

São Caetano do Sul 
0,8333 0,8193 1 

1 

Santo André 
0,8053 0,7869 2 

2 

São Paulo 
0,8003 0,7704 3 

4 

São Bernardo do 
Campo 0,7955 0,7799 4 

3 

Ribeirão Pires 
0,7840 0,7649 5 

7 

Osasco 
0,7822 0,7623 6 

9 

Taboão da Serra 
0,7813 0,7560 7 

13 

Poá 
0,7795 0,7586 8 

11 

Barueri 
0,7764 0,7649 9 

6 

Diadema 
0,7759 0,7645 10 

8 

Caieiras 
0,7742 0,7570 11 

12 

Mauá 
0,7723 0,7463 12 

21 

Mogi das Cruzes 
0,7722 0,7652 13 

5 

Santana de Parnaíba 
0,7710 0,7593 14 

10 

Guarulhos 
0,7709 0,7525 15 

17 

Jandira 
0,7699 0,7537 16 

16 

Carapicuíba 
0,7673 0,7427 17 

22 

Cotia 
0,7620 0,7465 18 

19 

Arujá 
0,7607 0,7552 19 

15 

Suzano 
0,7591 0,7464 20 

20 

Vargem Grande 
Paulista 0,7580 0,7558 21 

14 

Ferraz de Vasconcelos 
0,7559 0,7199 22 

31 

Embu 
0,7553 0,7293 23 

25 

Rio Grande da Serra 
0,7490 0,7288 24 

27 

Cajamar 
0,7462 0,7466 25 

18 

Itapevi 
0,7433 0,7214 26 

30 

Mairiporã 
0,7415 0,7402 27 

23 

Itaquaquecetuba 
0,7395 0,7143 28 

34 
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MUNÍCÍPIO DA RMSP MIQL-M 
(original) 

MIQL-T 
(ampliado) 

ORDENAMENTO 
ORIGINAL MIQL-M 

ORDENAMENTO 
DO MIQL-T  

Embu-Guaçu 
0,7364 0,7181 29 

33 

Francisco Morato 
0,7316 0,6882 30 

39 

Guararema 
0,7297 0,7392 31 

24 

Pirapora do Bom Jesus 
0,7284 0,7288 32 

26 

Santa Isabel 
0,7263 0,7271 33 

28 

Itapecerica da Serra 
0,7249 0,6965 34 

37 

Biritiba-Mirim 
0,7184 0,7237 35 

29 

Salesópolis 
0,7157 0,7182 36 

32 

Franco da Rocha 
0,7104 0,6884 37 

38 

São Lourenço da Serra 
0,7004 0,7090 38 

35 

Juquitiba 
0,7001 0,7077 39 

36 

Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

 

Figura 14 – Ordenamento dos municípios da RMSP pela qualidade de vida (sem e com a incorporação da 
dimensão transporte) 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

O Mapa 6 abaixo destaca os municípios cuja qualidade de vida medida pelo MIQL-M, acrescido 
da dimensão transporte (MIQL-T), variou. Vale nomear os quatro municípios que mantiveram 
sua posição no ranking: São Caetano do Sul, Santo André, Jandira, e Suzano, com destaque 
para os dois primeiros que já lideravam o ranking de qualidade de vida. Entre os 16 municípios 
que melhoraram encontram-se São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Barueri, Diadema, 
Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista, Arujá, Cajamar, Mairiporã, Guararema, Pirapora 
do Bom Jesus, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Salesópolis, São Lourenço da Serra, Juquitiba. À 
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exceção de São Bernardo, Barueri e Diadema, os demais municípios possuem atividades 
agrícolas relacionadas ao abastecimento da RMSP que são significativas.  

Já os 19 municípios que perderam posição relativa são: São Paulo, Ribeirão Pires, Osasco, Poá, 
Caieiras, Taboão da Serra, Guarulhos, Cotia, Mauá, Carapicuíba, Embu, Rio Grande da Serra, 
Itapevi, Ferraz de Vasconcelos, Embu Guaçu, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra, Franco da 
Rocha, Francisco Morato. Chamamos a atenção que esses municípios ou são industriais (ou 
polo de serviços – São Paulo) ou são municípios considerados “dormitórios” (como Ferraz de 
Vasconcelos, Itapevi, Franco da Rocha e Francisco Morato, por exemplo). 

Em relação à São Paulo, dada suas dimensões, vale uma ressalva: há uma grande 
heterogeneidade internamente ao município, com importantes variações entre suas zonas de 
ponderação, afetando de maneira muito desigual seus munícipes, mas, em média, afeta 
negativamente sua qualidade de vida. Ademais, dos dezoito municípios que perderam posição 
relativa, em termos do indicador de qualidade de vida, dez fazem fronteira com São Paulo, 
grande concentradora da atividade econômica e das oportunidades de trabalho, como já 
apresentado, o que sugere que problemas de deslocamento na capital afetam direta e 
negativamente o movimento pendular casa-trabalho de cidades vizinhas.  

 

Mapa 6 - Variação no ranking com transporte 

Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 
 

Entre os municípios que perderam posição relativa ao confrontar o MIQL-T e o MIQL-M 
original, duas características chamaram a atenção: (1) a densidade demográfica média do 
conjunto de municípios em que as condições de transporte deterioram a qualidade de vida 
(3809 pessoas por quilômetro quadrado) é superior à média do conjunto total dos municípios 
(2856 habitantes por quilômetro quadrado), característica que se mantém mesmo ao se 
excluir a capital; (2) em média, o conjunto dos municípios afetados negativamente pela 
dimensão transporte também possui condições de habitação piores que a média do conjunto 
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total dos municípios, quando comparados seus respectivos subíndices do MIQL-T (vide tabela 
abaixo). 

Tabela 3 - Municípios afetados negativamente e não afetados negativamente pela dimensão 
transporte: subíndices de habitação e transporte 

Localidade 
Subíndice de 
Habitação 

Subíndice de 
Transporte 

Municípios cujo indicador de 
qualidade de vida é afetado 
negativamente pela dimensão 
transporte       

  CAIEIRAS 0,897877 0,661834 

  CARAPICUIBA 0,903496 0,610569 

  COTIA 0,894037 0,66014 

  EMBU 0,896493 0,591065 

  EMBU GUACU 0,879106 0,617244 

  FERRAZ DE VASCONCELOS 0,896341 0,536974 

  FRANCISCO MORATO 0,878231 0,476839 

  FRANCO DA ROCHA 0,666201 0,569967 

  GUARULHOS 0,880641 0,651074 

  ITAPECERICA DA SERRA 0,780333 0,548047 

  ITAPEVI 0,886005 0,602676 

  ITAQUAQUECETUBA 0,888342 0,580228 

  MAUA 0,892118 0,607779 

  OSASCO 0,912377 0,653186 

  POA 0,907381 0,644371 

  RIBEIRAO PIRES 0,915997 0,659385 

  RIO GRANDE DA SERRA 0,886338 0,618425 

  SAO PAULO 0,924365 0,613067 

  TABOAO DA SERRA 0,913848 0,620822 
 
Média dos municípios cujo 
indicador de qualidade de vida é 
afetado negativamente pela 
dimensão transporte   0,878922474 0,606510105 
 
Média dos municípios cujo 
indicador de qualidade de vida 
não é afetado pela dimensão 
transporte   0,92106175 0,69073975 
 
Média dos municípios cujo 
indicador de qualidade de vida é 
afetado positivamente pela 
dimensão transporte   0,893297875 0,732922688 

Média do conjunto total de municípios da RMSP 0,889142051 0,667010615 

Fonte: elaboração própria a partir do MIQL-T 

 

No entanto, o que mais chama a atenção é o grau de variação das posições relativas entre os 
municípios, ao se comparar o MIQL-T com o MIQL-M original, ilustrado no Mapa 7 abaixo. São 
Paulo, Ribeirão Pires, Osasco, Poá, Caieiras, Guarulhos, Cotia, Embu, Rio Grande da Serra, 
Itapeva, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Franco da Rocha perderam até quatro posições 
relativas. Já Taboão da serra, Mauá, Carapicuíba, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
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Francisco Morato perderam entre cinco e nove posições. Reforça-se, assim, a importância da 
dimensão transporte para a qualidade de vida dos cidadãos e a necessidade de incorporá-la ao 
índice multidimensional. De fato, a baixa acessibilidade é uma privação, conforme a definição 
da abordagem de capacitações feita no Capítulo 1 e que sustenta teoricamente o MIQL-T. 

 

Mapa 7 - Grau de variação no ranking com transporte 

Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 
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4. Eficiência dos gastos em transporte e acessibilidade: uma sugestão de abordagem 

O objetivo deste capítulo é medir o grau de (in)eficiência dos gastos municipais de transporte 
referentes à década de 2000 em termos do indicador de acessibilidade média municipal (TAI-
M) calculado no capítulo anterior. Assim sendo, mais um dos objetivos específicos da pesquisa 
é atendido.  

Para se discutir a eficiência dos gastos municipais em transporte sugere-se a aplicação do 
método empírico da “Análise Envoltória de Dados”, cuja sigla em inglês é DEA. Esse método é 
um dos possíveis para se construir “fronteiras de eficiência”. As metodologias de “fronteira de 
eficiência” trabalham com a noção de “função de produção”, ou seja, de combinações entre 
insumos e produtos, tal qual uma “receita de bolo” (quantidade de ingredientes que são 
combinados e produto final gerado). Dessa forma é possível a comparação de combinações 
entre recursos (“insumos”) e resultados obtidos (“produtos”) em relação às políticas 
municipais de transporte. 

O DEA, que é um dos métodos mais utilizados, de acordo com Faria (2006) foi desenvolvido em 
1978 por Edward Rhodes em sua tese de doutorado, cujo objetivo era avaliar a eficiência das 
escolas públicas. O DEA é um método não paramétrico, ou seja, não assume uma forma 
funcional específica e constrói uma “fronteira de eficiência” a partir dos dados. Dessa forma, a 
comparação entre recursos despendidos e resultados é entre as unidades de decisão que 
estão sendo avaliadas. Ou seja, a comparação é relativa. 

A “fronteira de eficiência” relaciona as combinações ótimas de recursos de resultados, ou seja, 
os casos de “boas práticas” de gestão dos recursos públicos. Os casos internos à fronteira são 
considerados como “ineficientes”, isto é, com os recursos investidos seria possível obter um 
resultado melhor (ver figura abaixo). 

 

Figura 15 - Representação gráfica do esquema geral da análise envoltória de dados 
Fonte: Faria (2006, p.3) 

 

Trabalhos que utilizam essa metodologia são avanços técnicos a outros que comparam 
indicadores sem nenhum critério mais explícito. Por exemplo, o trabalho de Teixeira e Barroso 
(2003) busca discutir a qualidade do gasto em saúde correlacionando despesas na área de 
saúde e pontuação pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) para os municípios 
brasileiros. A não adoção de um método mais robusto dificulta a comparação e, portanto, a 
recomendação de políticas públicas.  

Nesse sentido, o trabalho de Faria (2006), que adota o DEA, é mais preciso, pois ao analisar 
municípios fluminenses consegue identificar aqueles que são eficientes e os que são 
ineficientes nos que se refere às despesas de educação e cultura, de saúde e saneamento 
tendo como resultado os respectivos IDH-M. 
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Ainda na mesma direção, Boueri e Gaparini (2006) buscam avaliar a eficiência dos gastos 
públicos na área do social para a totalidade dos municípios brasileiros no ano de 2000. Foram 
escolhidas como variáveis de produto o número de crianças matriculadas em escolas públicas 
municipais, o número de internações realizadas na rede hospitalar municipal e o número de 
domicílios servidos com coleta de lixo. A variável de insumo escolhida foi a despesa 
orçamentária dos municípios. Os autores concluem que os municípios menores são 
relativamente ineficientes, pois detectam que há perdas de escala na provisão municipal de 
serviços básicos. 

Já Maciel, Piza e Silva (2009), diferentemente dos trabalhos que analisam a eficiência do gasto, 
optaram por analisar a eficiência do uso de receitas e transferências tributárias estaduais em 
relação ao IDH e ao índice L-Theil, tal qual Shikida e Milton (2006) fizeram para os municípios 
mineiros. A justificativa para essa escolha de insumo foi de ressaltar que a arrecadação por 
parte do Estado é feita de modo compulsório e, particularmente no Brasil, a carga tributária é 
elevada, o que os fizeram discutir na eficiência da aplicação desses recursos em termos de 
desenvolvimento humano e desigualdade de renda. 

Neste relatório escolheu-se por analisar a eficiência das despesas na função “transportes” 
executadas pelos municípios da RMSP e o resultado em termos do indicador de acessibilidade, 
o TAI-M (média municipal). Os dados utilizados foram obtidos na base Finbra (Finanças do 
Brasil) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Para cada município da RMSP12 levantou-se as 
despesas declaradas na função “transporte” de 2000 a 2010. Esses valores foram então 
corrigidos monetariamente aos preços de 2010 pelo IGP-DI.  

Como há muitas situações em que a execução orçamentária de determinados municípios não 
foram entregues à STN ou aparecem zeradas na rubrica específica, decidiu-se por calcular a 
média anual da despesa na função transporte no período 2000-2010. A essa despesa média foi 
então dividida pela população residente no ano de 2010, de modo que se obtivesse a despesa 
média per capita, o que evita problemas de comparação pelo diferentes portes de município e 
de orçamento público. 

Chama-nos a atenção a grande variabilidade e os valores “não triviais” para alguns municípios 
(ver figura abaixo e mapa subsequente). Enquanto que a média foi de R$ 46,40, o desvio 
padrão foi R$ 39,51 (bastante elevado). Por exemplo, São Paulo, dada sua magnitude e 
densidade, possui despesa per capita com transportes urbanos em torno de R$ 140,00. De 
outro lado, Guarulhos, o segundo município mais populoso da RMSP, gastou pouco mais que 
R$ 40,00 per capita com a função transporte. Já Guararema, município pouco populoso e 
fronteiriço à região do Vale do Paraíba, despendeu aproximadamente R$ 160,00 para o mesmo 
período. Em relação ao padrão geográfico expresso no mapa, é possível fazer uma pequena 
generalização: estão nos quintis mais altos de despesa per capita com transporte o município 
de São Paulo e boa parte dos vizinhos contíguos. 

Não é possível, com os dados oficiais disponibilizados pela STN, descobrir o motivo de tais 
discrepâncias ou fazer alguma informação taxativa sobre qualidade do gasto público municipal 
em transportes. Infelizmente não há harmonização entre os critérios de classificação e de 
lançamentos contábeis entre os municípios. Alguns municípios, a título de ilustração, lançam 
as despesas com transporte escolar na rubrica referente à função transporte urbano. Já outros 
municípios lançam como parte das despesas em educação. Não há como saber exatamente o 
que cada um fez sem que se investiguem as contas públicas individualmente. Isso foge ao 
escopo e ao orçamento desta pesquisa, pois significaria análise documental, trabalho de 
campo junto às secretarias municipais de finanças e às câmaras municipais, entrevistas etc. 

                                                           

12
 Exceto Rio Grande da Serra, que não forneceu à STN nenhuma informação sobre sua execução 

orçamentária ao longo da década de 2000. 
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Figura 16 – Despesa média real per capita na função transporte (2000-2010) 
Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Finbra/STN (vários anos) 
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Mapa 8 – Representação dos quintis de despesa média real per capita na função transporte (2000-2010) 
Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Finbra/STN (vários anos) 

 

A correlação-linear entre despesa média real per capita e o indicador de acessibilidade (TAI-M) 
é positiva, porém pequena, apenas 0,17. A figura abaixo mostra ilustra essa baixa relação 
direta. Todavia não é a relação linear e direta que é a mais interessante de ser analisada. 
Nosso pressuposto é que existe uma função de produção em que os recursos municipais 
despendidos na função transporte resultem em diferentes níveis de serviços de transporte e 
isso seja refletido no indicador de acessibilidade (TAI-M). A metodologia do DEA permite esse 
tipo de associação. Cabe lembrar, entretanto, que ser eficiente não significa que o nível de 
serviço é o melhor possível (não é eficácia nem efetividade). É simplesmente uma relação 
entre resultados (medido pelo TAI-M) e insumos utilizados (recursos públicos despendidos). Se 
poucos recursos públicos são aplicados na função transporte e o nível de serviço for baixo, 
espera-se que o TAI-M seja pequeno – e isso seria tão eficiente quanto um município que 
aplica muitos recursos na função transporte e obtém elevado nível de serviço, que se reflete 
num TAI-M elevado. A ineficiência é justamente quando se gasta relativamente muito e 
obtém-se baixo nível de serviço. Além disso, a metodologia do DEA traça uma eficiência 
relativa, ou seja, entre as DMU analisadas – não é eficiência absoluta. 
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Figura 17 – Diagrama de dispersão entre despesa média per capita na função transporte e o indicador TAI para 
municípios da RMSP 
Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Censo Demográfico 2010 e do Finbra/STN (vários anos) 

 

Uma das limitações do método original de envoltória de dados era que a função de produção 
assumida possuía retornos constantes de escala. Charnes, Cooper e Rodes (1978), por 
exemplo, assumiram retornos constantes de escala e que todas as Decision Making Units 
(DMU - ou Unidades de Decisão) estariam em uma escala ótima de operação. Esse 
pressuposto, no entanto, é incompatível com uma série de atividades econômicas. Pode-se 
inclusive considerar que mesmo para o Estado, que oferta bens públicos, esse pressuposto é 
pouco aderente. Por isso, Banker, Charnes e Cooper (1984) suprimiram o pressuposto de 
retorno constante de escala e passassem a supor retornos variáveis de escala. Assim, as DMU 
não precisam operar em escala ótima, sendo este caso mais comum devido a algum tipo de 
restrição, seja no insumo ou no produto. Em particular, a área que envolve a função 
transportes possui despesas relacionadas aos subsídios e custeio do sistema coletivo 
(fundamentalmente ônibus) e investimentos em infraestrutura de mobilidade. A possibilidade 
de ocorrerem economias ou deseconomias de escala é grande, de sorte que adotar uma 
função que apresente retornos variáveis de escala é um procedimento recomendado. 

Como os municípios sofrem restrições financeiras, a formulação do modelo DEA que foi 
utilizada é a de Banker, Charnes e Cooper (1984) – BCC, com a orientação produto (foco na 
(in)eficiência do produto gerado, dado um nível de insumos utilizados), pois o objetivo é 
analisar a eficiência na acessibilidade a partir dos recursos despendidos pelos municípios na 
função transporte. Por isso, a orientação produto é a mais adequada a esse propósito. 
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Os resultados apresentados na Tabela 4 e na Figura 18 mostram que apenas cinco municípios 
foram eficientes: São Caetano do Sul, Carapicuíba, Biritiba-Mirim, Santa Isabel e Guararema. 
Os demais 34 municípios foram ineficientes. Todavia, é preciso destacar que há graus de 
ineficiência distintos. 

Tabela 4 – Score de eficiência das despesas municipais na função transporte 

DMU Score Ordenamento Eficiente? 

Arujá 0,954 12  

Barueri 0,924 15  

Biritiba-Mirim 1,000 5 
Sim 

Caieiras 0,913 18  

Cajamar 0,983 8  

Carapicuíba 1,000 3 
Sim 

Cotia 0,865 26  

Diadema 0,920 17  

Embu 0,790 33  

Embu-Guaçu 0,812 31  

Ferraz de Vasconcelos 0,702 37  

Francisco Morato 0,626 38  

Franco da Rocha 0,741 36  

Guararema 1,000 1 
Sim 

Guarulhos 0,854 28  

Itapecerica da Serra 0,867 24  

Itapevi 0,792 32  

Itaquaquecetuba 0,763 35  

Jandira 0,911 19  

Juquitiba 0,994 6  

Mairiporã 0,960 10  

Mauá 0,920 16  

Mogi das Cruzes 0,950 14  

Osasco 0,865 25  

Pirapora do Bom Jesus 0,953 13  

Poá 0,818 29  

Ribeirão Pires 0,861 27  

Salesópolis 0,960 11  

Santa Isabel 1,000 4 
Sim 

Santana de Parnaíba 0,901 20  

Santo André 0,885 22  

São Bernardo do Campo 0,868 23  

São Caetano do Sul 1,000 2 
Sim 

São Lourenço da Serra 0,985 7  

São Paulo 0,773 34  
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DMU Score Ordenamento Eficiente? 

Suzano 0,887 21  

Taboão da Serra 0,817 30  

Vargem Grande Paulista 0,977 9  

Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Censo Demográfico 2010 e do Finbra/STN (vários anos) 

 

 

Figura 18 – Score de eficiência das despesas municipais na função transporte  
Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Censo Demográfico 2010 e do Finbra/STN (vários anos) 

 

Os municípios mais distantes do núcleo da RMSP, que geralmente possuem atividade agrícola 
mais significativa, estão no grupo de baixo grau de ineficiência. De outro lado, São Paulo e 
vizinhos mais próximos se encontram em graus mais elevados de ineficiência, particularmente 
os municípios que possuem características de dormitório (Franco da Rocha, Francisco Morato, 
Itaquecetuba e Ferraz de Vasconcellos). Aliás, é interessante nota que ao se comparar o Mapa 
9 com o Mapa 6 há pontos em comum: boa parte dos municípios que tiveram piora em sua 
posição no ranking de qualidade de vida ao se incorporar a dimensão mobilidade são aqueles 
que tiveram maior grau de ineficiência (intervalo entre 0,63 e 0,9). 
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Mapa 9 – Categorias de score de eficiência das despesas municipais na função transporte na acessibilidade 
(modelo BCC orientado para produto) 
Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Censo Demográfico 2010 e do Finbra/STN (vários anos) 

 

Se entendermos que a diferença entre o score de eficiência (igual a 1) e o score do respectivo 
município pode ser interpretada como medida de esforço relativo, observamos na Figura 19, o 
quanto esses municípios citados (principalmente Francisco Morato) tem que se esforçar para 
ser eficiente (e isto não significa necessariamente gastar mais recursos públicos, mas gastar 
melhor – muitas vezes pequenas mudanças podem trazer resultados significativos). Esta 
facilidade intuitiva de análise que o DEA permite é uma de suas grandes vantagens – o que nos 
fez optar por tal metodologia. Porém, há limitações. O resultado obtido depende do tipo de 
dado que é utilizado. Há problemas com os dados sobre finanças públicas municipais 
divulgados pela STN, conforme discutimos antes, o que torna ainda mais complexo o 
monitoramento e a avaliação das políticas públicas. 

Outro ponto que merece ser enunciado se refere à questão metropolitana. Tomando o caso de 
Francisco Morato e de Franco da Rocha como exemplo, sabemos pela análise feita que ambos 
possuem o indicador de acessibilidade TAI-M baixo, são bastante ineficientes em suas 
despesas com transporte urbano e têm baixa qualidade de vida (medida pelo MIQL-T). 
Todavia, mesmo que haja uma grande mudança positiva na gestão municipal de transportes 
haverá um limite: esses municípios têm características de dormitório e boa parte da população 
se desloca diariamente pela linha de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos) até São Paulo para trabalhar. A mobilidade e a acessibilidade dessas 
municipalidades, portanto, dependem também das decisões e políticas estaduais de 
transportes metropolitanos – ou seja, dependem de relações interfederativas. 
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Figura 19 – “Grau de ineficiência relativa” ou “esforço necessário para atingir eficiência relativa” nas despesas 
municipais com a função transporte 
Fonte: elaboração própria por meio dos dados do Censo Demográfico 2010 e do Finbra/STN (vários anos) 
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5. A questão da governança metropolitana das políticas de transportes 

O objetivo deste capítulo é trazer um elemento fundamental que o capítulo anterior não teve 
condições de captar, mas que a análise realizada no Capítulo 3 começou a evidenciar: a 
mobilidade e os respectivos problemas de acessibilidade extrapolam o município em si, 
tratando-se de uma questão metropolitana. Se isto é verdade, a eficiência e a eficácia das 
políticas municipais de transporte de um município dependerão das políticas de transporte dos 
outros municípios da mesma região metropolitana, assim como das políticas estadual e federal 
de transportes urbanos – trazendo à tona a discussão sobre governança. Desse modo, cabe 
afirmar que aspectos importantes da qualidade de vida de um município não dependem 
apenas das suas próprias decisões e ações isoladas. 

5.1 Padrões supramunicipais: a dimensão metropolitana da mobilidade 

A finalidade desta seção está em identificar se existem padrões espaciais de acessibilidade que 
transbordam as fronteiras municipais e que exigem soluções coordenadas em termos da 
política pública de transportes urbanos (numa perspectiva metropolitana). Para que isso seja 
possível, voltamos a trabalhar com a média do TAI calculada para cada uma das 634 áreas de 
ponderação da RMSP. 

A análise espacial não se restringe à existência geral da autocorrelação no espaço (que 
calculamos no Capítulo 3). É necessário que se leve em conta as estatísticas espaciais locais a 
fim de se identificar padrões, como aglomerações (clusters) de áreas de ponderação de alta ou 
de baixa acessibilidade, por exemplo. Usualmente as concentrações de localidades com alto 
valor do atributo medido são chamadas de hot spots, enquanto que as concentrações com 
valores baixo do atributo são denominadas de cold spots. De acordo com Cardoso (2010), as 
estatísticas calculadas com essa finalidade são convencionalmente chamadas de “Indicadores 
Locais de Associação Espacial” (LISA – Local Indicators of Spatial Association). 

A forma mais simples e intuitiva de iniciarmos o mapeamento de hot e cold spots é a 
estatística Gi* (Getis-Ord), que identifica as localidades cujos valores ponderados do TAI pela 
Matriz W (explicada no Box 1 do Capítulo 3) são maiores ou menores do que seria 
aleatoriamente esperado (ou seja, caso não houvesse efeitos espaciais). O Mapa 8 identifica as 
áreas de ponderação que podem ser chamadas de hot spots (valores de TAI acima do esperado 
– indicando alta acessibilidade) e os cold spots (valores de TAI abaixo do esperado – indicação 
de baixa acessibilidade). Os clusters identificados são estatisticamente significativos a 5% ou 
menos, como mostra o Mapa 9 dos respectivos p-valores. 

Os hot spots estão nas áreas de ponderação que compõe o centro expandido do município de 
São Paulo e no eixo sudeste (“diagonal sul”) que parte rumo ao ABC paulista, além da borda 
agrícola que se encontra no eixo rumo ao Vale do Paraíba, composto por áreas de ponderação 
de Guararema, Santa Isabel e Mogi das Cruzes. Já os cold spots estão nas extremidades norte, 
noroeste, sul e sudoeste da RMSP, além do bloco contíguo que começa na zona leste do 
município de São Paulo e se agrupa com áreas de ponderação dos municípios de Mauá, Ferraz 
de Vasconcellos, Itaquaquecetuba e Guarulhos. 
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Mapa 10 – “Hot and cold spots” identificados por meio de Getis-Ord Gi* 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

 

Mapa 11 – P-valores dos “Hot and cold spots” identificados por meio de Getis-Ord Gi* 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

Uma forma complementar e mais sofisticada é identificar os clusters por meio do I de Moran 
Local, conforme proposto por Anselin (1995). O Mapa 10 mostra o LISA Cluster Map, isto é, o 
mapa que identifica agrupamentos (clusters) usando a referida estatística. Os agrupamentos 
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identificados são estatisticamente significativos a 5% ou menos, conforme indica o Mapa 11 Há 
duas grandes concentrações de áreas de ponderação de alta acessibilidade cercadas por 
outras áreas de ponderação com alta acessibilidade (padrão High-High). A primeira é na parte 
Nordeste da RMSP (sentido Vale do Paraíba) e a segunda na região do centro expandido e no 
eixo que vai ao sentido do ABC.  

 

Mapa 12 – Mapa de espalhamento de Moran (LISA cluster map) 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

Já as concentrações de áreas de ponderação com baixa acessibilidade vizinhas de outras áreas 
com baixa acessibilidade (Low-Low) predominam na parte sul da RMSP, nos extremos das 
zonas oeste (Itapevi) e norte (Francisco Morato e Franco da Rocha), ao norte do município de 
São Paulo e no espaço contíguo que incluí o “fundão” da zona leste do município e dos 
municípios vizinhos, como Itaquaquecetuba. Ou seja, nos locais que são predominantemente 
dormitórios e mais pobres. Cabe mencionar que praticamente inexiste o padrão Low-High 
(áreas de ponderação de baixa acessibilidade cercadas por áreas de alta acessibilidade), 
havendo apenas uma ocorrência dentre as 634 áreas que compões a RMSP. 
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Mapa 13 – P-valores do mapa de espalhamento de Moran 
Fonte: elaboração própria a partir do Censo Demográfico 2010 

 

Por fim, há a ocorrência de concentração de áreas de ponderação com acessibilidade elevada 
cercadas por áreas de baixa acessibilidade, o padrão denominado High-Low. Essas localidades 
se encontram nas regiões de características mais agrícolas, como aquelas pertencentes a 
Juquitiba e São Lourenço da Serra, Pirapora do Bom Jesus, Mairiporã e Mogi das Cruzes. 
Nessas localidades a maior parte da população trabalha na mesma região em que reside ou 
muito próximo. 

A despeito das estatísticas espaciais refletirem o bom senso sobre o problema de mobilidade 
na RMSP e a baixa acessibilidade das regiões mais afastadas que servem de dormitório e 
concentram população de baixa renda, há limitações que são impostas pela definição das 
áreas de ponderação e por seus diferentes tamanhos. São os efeitos de escala na análise de 
dados espaciais, cuja sigla é MAUP (Modified Area Unit Problem), conforme alertam Câmara et 
al. (2002) e SILVA (2009). 

Ao se trabalhar com dados agregados para uma determinada unidade especial, como foi o 
caso do TAI calculado por área de ponderação, a “definição espacial das fronteiras das áreas 
afeta os resultados obtidos” (CÂMARA ET. AL, 2002, p. 4), de modo que os coeficientes de 
autocorrelação espacial podem diferir quando calculados para os indivíduos diretamente e 
quando calculados para as áreas. 

Feitas essas considerações, o resultado da análise espacial indica que a natureza do problema 
extrapola as fronteiras municipais. A eficiência e a eficácia das políticas municipais de 
transporte dependem não somente da boa aplicação dos seus recursos, mas também de como 
suas infraestruturas e seus modais de transporte se integram com os outros municípios e com 
as infraestruturas e modos geridos pelo governo estadual. Mesmo que o município seja 
eficiente na aplicação dos recursos públicos na rubrica transportes urbanos, a acessibilidade de 
uma parcela de seus residentes depende da coordenação intermunicipal e interfederativa. Ou 
seja, como a natureza do problema se apresenta no espaço como supramunicipal a eficiência e 
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a eficácia das políticas de transporte dar-se-ão somente de modo integrado e coordenado 
numa perspectiva metropolitana, que é uma questão desafiadora. 

5.2. Características da governança metropolitana nas políticas públicas de transportes 

O federalismo brasileiro apresenta como seus entes a União, os Estados e os Municípios, cada 
um deles autônomo e com responsabilidades definidas. A harmonia da República Federativa 
encontra-se não apenas na divisão de responsabilidades, mas nas ações de integração e 
cooperação dos entes federados. De fato, a ação de articulação entre os diversos níveis de 
poder público e atores sociais designa-se Governança. Sendo harmoniosa e em consonância 
com os interesses dos cidadãos, trata-se da boa Governança. Ou seja, quando o poder público 
exerce suas funções de forma a bem gerenciar os recursos sociais e econômicos articulando-se 
democraticamente (FIDA, 1999).  

Se há problemas e formas de ação pública específica para cada um dos entes federados, há 
também problemas que devem ser alvo da ação pública articulada das unidades da federação. 
 Os municípios, elevados a condição de entes federados pela constituição de 1988, devem lidar 
com problemas que ultrapassam, muitas vezes, sua capacidade política de ação13. Há inúmeros 
exemplos de políticas públicas que transcendem a capacidade de ação municipal, como 
tratamento dos resíduos sólidos, qualidade do ar, saúde, transporte público e políticas públicas 
de mobilidade urbana. Os limites do federalismo brasileiro requerem como solução a ação 
pública conjunta dos municípios, dos Estados e da União.   

A Região Metropolitana de São Paulo apresenta um enorme desafio para a prática de 
governança dos problemas públicos que afetam os municípios e seus cidadãos, e dentre esses 
desafios estão as políticas públicas de transporte (mobilidade e acessibilidade urbanas). Os 
habitantes da maior região metropolitana do país deslocam-se, cotidianamente, seja para o 
trabalho, para o estudo ou para o lazer, em uma área que congrega 39 municípios de 
diferentes tamanhos, de variados perfis sociais e econômicos e com distintos pesos políticos. 
As passagens pelas fronteiras intermunicipais efetuadas nas ações cotidianas de deslocamento 
urbano (mobilidade e acessibilidade), pelas mais diferentes razões e motivações, tornam claro 
um aspecto do grande problema que se enfrenta nessa pesquisa: a Governança das políticas 
públicas de transporte nesse conglomerado de entes federativos14.  

5.2.1. Marcos históricos institucionais da Região Metropolitana de São Paulo  

Atendo-se aos seus aspectos jurídicos e institucionais, a diversidade dos municípios que 
compõe a região metropolitana apresenta-se como um singular desafio para o 
estabelecimento de uma governança bem sucedida. Segundo Spink, Teixeira e Clemente 
(2009) a Constituição de 1988 acabou sendo projetada para os municípios com até 1 milhão de 
habitantes não dando a necessária atenção as maiores aglomerações urbanas brasileiras. 
Desta forma, a infraestrutura jurídica concebida e a organização básica dos menores 
municípios são idênticas àquelas das grandes cidades. Nesse sentido, pensar a Gestão 
Metropolitana expressa a necessidade de planejar e buscar soluções ou criar políticas públicas 
para as questões que emergem do cotidiano dessa justaposição das lógicas municipais  

De fato, é preciso uma breve contextualização histórica para a compreensão dos desafios 
presentes para a governança da Região Metropolitana de São Paulo. A criação jurídica 
institucional das primeiras regiões metropolitanas brasileiras deu-se pela Lei Complementar n. 

                                                           
13

 A República Federativa do Brasil é o único estado que considera como entes federados, além da União 
e  Estados, também os  Municípios (FRONZAGLIA, 2005).  
14

 O Desafio da governança metropolitana abrange, se não todos, a grande maioria dos problemas 
enfrentados pelos poderes públicos locais: da saúde a educação, da qualidade do ar as questões fiscais.  
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14 de 1973, ou seja, durante o Regime Militar. A sua formalização foi uma resposta do governo 
federal aos problemas já existentes nas grandes aglomerações urbanas e configura-se como 
uma tentativa de regular e racionalizar a ocupação do território urbano segundo os objetivos e 
critérios de desenvolvimento econômico definidos pelo regime militar. Essa ação pública 
reflete as preocupações de regulação de legitimação que se encontram na base de todas as 
políticas públicas (JOBERT E MULLER, 1987). O processo de urbanização e de industrialização 
pelo qual passou a cidade de São Paulo e que se configura com um dos fatores, mas não o 
único, que resulta no surgimento da aglomeração e posterior conurbação urbana não é o fruto 
da ação do Estado, mas cabe ao poder público, pelos instrumentos que lhe são próprios, o 
papel da regulação que legitima sua própria fonte de poder social. Em uma sociedade regida 
pelas regras democráticas tais ações são se concretizam e se modificam segundo a dinâmica 
de interação de inúmeros atores sociais e estatais. Em uma sociedade de regime político 
autoritário a dinâmica da tomada de decisão e implementação da ação pública restringe-se a 
um número limitado de atores.  

Foi segundo essa lógica política que foram criadas as seguintes regiões metropolitanas em 
1973: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, e 
encontram-se especificadas na Lei Complementar 14 os municípios que integrariam cada uma 
dessas regiões. De acordo com Ronik e Somekh (2002), ainda que a instituição dessas regiões 
tenha respondido anseios existentes desde a década de 1960, ela foi feita segundo a lógica do 
autoritarismo e não as concedeu a autonomia necessária para enfrentar seus problemas 
intrínsecos. A gestão apresentava uma estrutura rígida e pré-fixada tendo como base os 
poderes executivos estaduais e não nos poderes públicos  municipais. Seus conselhos 
deliberativos eram compostos de membros indicados pelo poder executivo dos Estados que 
eram indicados pelo poder executivo federal. Ainda segundo as autoras, o conselho consultivo, 
lugar de representação dos municípios não disponha de poder decisório.  

O modelo de gestão assim colocado não apresentava incentivos tampouco condições 
institucionais para que fossem tomadas iniciativas de cooperação entre os municípios nas 
políticas públicas que os afetavam mutuamente. Ademais, essa configuração não proporciona 
o poder de governo às regiões metropolitanas.  O funcionamento desse modelo de gestão 
dependia dos fundos federais que financiavam o desenvolvimento urbano nem seus serviços 
básicos de saneamento, habitação e transportes através de companhias estatais. Não havia 
uma articulação política institucional com a participação dos atores afetados e beneficiados 
nesse processo. A democratização e a crise econômica que marcam os anos 1980 evidenciam o 
descompasso desse modelo de gestão. Os investimentos dos órgãos federais diminuem e a 
dinâmica política democrática coloca em cena novos atores sociais e aumenta os canais de 
participação dos atores municipais e locais. Haveria um novo modelo a ser definido pela 
Constituição de 1988. 

A nova Carta Magna apresenta uma mudança na estrutura jurídica no que concerne as Regiões 
Metropolitanas, que passar a serem reguladas pelas leis estaduais como parte integrante das 
suas políticas púbicas. Segundo Spink, Teixeira e Clemente (2009) a mudança não se traduz em 
formas de gestão mais democráticas visto que as decisões são ainda impositivas e não 
resultado de um consenso ou da articulação dos municípios. Ronik e Somekh (2002) ressaltam 
que a estrutura constitucionalmente adotada não trata como prioridade o problema da gestão 
das regiões metropolitanas ainda que sua elaboração tenha sido feita em um contexto de 
valorização da descentralização política como forma de garantir maior participação e eficácia 
ao poder público. Desta forma o desafio seria de construir a governança através dos 
instrumentos de consórcios intermunicipais e cooperação subnacional para evitar o que as 
autoras chamam de “hobesianismo municipal”.  

O “hobesianismo municipal” refere-se ao conceito de “estado de natureza” criado pelo filósofo 
inglês Thomas Hobbes em seu livro “O Leviatã”. O estado de natureza seria uma situação em 
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que os homens viveriam em completa liberdade sem a existência do Estado, sem leis civis e, 
consequentemente, sem poder de coerção. Essa situação de completa liberdade seria 
caracterizado pela guerra de todos contra todos. E a guerra não seria a expressão da 
irracionalidade humana, ao contrário, seria a consequência natural das ações racionais de cada 
indivíduo que buscando se proteger dos possíveis ataques de seus semelhantes, ataca-os pela 
antecipação. Para Thomas Hobbes fazer a guerra é, no estado de natureza, a ação mais 
racional. A expressão é correntemente utilizada pelos estudiosos da escola realista das 
relações internacionais para descrever o sistema internacional, onde os Estados agem 
racionalmente buscando maximizar seus ganhos em uma permanente disputa de poder. Sem a 
existência de um poder global que regule, estabeleça leis e exerça o poder de coerção 
semelhante àquele existente dentro das suas fronteiras, os Estados estão sempre preparados 
para a guerra.   

Destarte, a expressão “hobesianismo municipal” descreve, em metafóricos, a situação em que 
podem se encontrar os entes federados que compõem as regiões metropolitanas. Os conflitos 
políticos existentes entre os municípios nessa situação são a expressão da ausência de um 
poder político metropolitano que estabeleça claras regras de cooperação e convivência 
política. Os mecanismos de governança existentes não parecem eficazes na construção da 
cooperação municipal.  

O desafio da construção da governança pública eficiente (ou seja, aquela que beneficia os 
interesses coletivos e melhora a qualidade de vida da população) depende de um complicado 
equilíbrio onde se imbricam intrinsicamente policy e politics, ou a política pública e a política 
como disputa pelo poder. Os 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo podem 
apresentar dinâmicas políticas distintas dependendo da característica de cada cidade, da sua 
história, da sua vocação econômica e das lideranças e da ação dos partidos políticos. Contudo, 
em todas elas há acirradas disputas pelo poder municipal e são essas disputas que acabam por 
dar os contornos das políticas públicas em cada cidade. Se grupos e partidos políticos rivais 
apresentam pouco grau de cooperação na condução das políticas públicas locais, é possível 
perceber os conflitos que ocorrem entre os poderes municipais dentro da Região 
Metropolitana. Outrossim, tendo as cidades têm forças políticas desiguais, a construção da 
governança torna-se ainda mais complicada pois depende da cooperação através de 
concessões e construção de consensos entre unidades com interesses (locais e nacionais) 
distintos e conflitantes.  

No caso das políticas públicas de transporte (mobilidade e acessibilidade) seria preciso 
construir a governança através de ações que envolvessem a padronização de vias de acesso, 
regulações comuns para veículos, itinerários complementares entre ônibus, trens e metrô, 
tarifas comuns e políticas ambientais comuns, entre outros problemas públicos a serem 
definidos. A lógica de atuação dos poderes municipais parece indicar sentido oposto em suas 
políticas públicas que transporte; as prefeituras preocupam-se em políticas dentro do seu 
território administrativo porque atuam dentro da lógica da disputa de poder local. Construir a 
governança significa ter a capacidade de ultrapassar essa lógica política restrita.  

A governança também se baseia na articulação com o governo estadual e a União. Como já 
exposto, a Constituição de 1988 transmite aos Estados a atribuição de criar e regular suas 
unidades regionais e foi em 1994 que foi elaborado o segundo Plano Metropolitano de São 
Paulo, mas que não entrou efetivamente na agenda de políticas públicas estaduais. Em 2011 
foi aprovada a reorganização da Região Metropolitana de São Paulo (Lei Complementar 
Estadual 1.139), elaborado pela EMPLASA, que divide os municípios componentes em 5 sub-
regiões. A institucionalização prevê os seguintes instrumentos de governança (IPEA 2013): um 
Conselho de Desenvolvimento, Conselho Consultivo e Câmaras temáticas especiais. O 
Conselho de Desenvolvimento é composto por representantes dos municípios, do Estado (nas 
áreas de Funções Públicas de Interesse Comum – FPIC) e por representantes do poder 
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legislativo estadual (dois membros) e tem a função de deliberar sobre projetos de políticas 
públicas de interesse comum aos membros da RMSP. Também pode criar Câmaras temáticas 
para assuntos de interesse coletivo e projetos específicos. O Conselho Consultivo está 
presente em cada uma das sub-regiões e pode apresentar sugestões e projetos. O Governo do 
Estado, por sua vez, pode criar, se necessário, autarquias de caráter regional para planejar e 
executar políticas públicas em comum e pode também criar um Fundo de Desenvolvimento 
para a região. Coube a EMPLASA assumir a Secretaria Executiva do Conselho de 
Desenvolvimento.  

Tabela 5 – As Sub-Regiões da RMSP 

SUB-
Região 

Municípios Integrantes 

Norte Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. 

Leste Arujá, Biritiga-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. 

Sudeste Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul 

Sudoeste Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista 

Oeste Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba 

Fonte: IPEA (2013) 

No que concerne a participação da União, foi sancionada pela Presidenta da República, em 12 
de Janeiro do corrente ano, a Lei N 13.089 que institui o Estatuto da Metrópole. Dividia em 6 
capítulos a Lei institui e estabelece diretrizes gerais para o planejamento e gestão das regiões 
instituídas pelos Estados. Com relação a Governança Interfederativa estabelece os seguintes 
princípios: prevalência do interesso comum sobre o local, compartilhamento de 
responsabilidades, observância das peculiaridades, gestão democráticas dos municípios, 
efetividades no uso dos recursos públicos e busca do desenvolvimento sustentado. Estabelece 
também as seguintes diretrizes: estabelecimento de processo permanente e compartilhado de 
planejamento e de tomada de decisão, meios compartilhados de organização administrativa, 
sistema interligado de alocação de recursos e prestação de contas, execução conjunta de 
políticas públicas de interesse comum, participação da sociedade civil, compatibilização de 
planos plurianuais, compensações e especifica elementos para o desenvolvimento integrado 
das regiões. Quanto a União seu papel é o de apoiar as iniciativas dos entes federados 
envolvidos no campo da governança interfederativa. O Estatuto da Metrópole complementa a 
LEI 10.25157 que instituí o Estatuto da Cidade que estabeleceu normas para regular o uso 
território urbano em benefício dos seus cidadãos.  

Ressalta-se que a Lei recentemente sancionada pela presidência da República vetou o artigo 
que estabelecia a criação do FNDUI – Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado 
que teria como objetivo captar recursos para apoiar e desenvolver as ações de governança nas 
áreas metropolitanas. Previa-se, ainda, que o FNDUI pudesse receber contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas e organismos de cooperação nacionais e internacionais (CAU/SC, 2015). Desta 
forma, o veto presidencial não apenas priva as Regiões Metropolitanas de fundos de 
investimento primordiais para seu desenvolvimento como também dificulta a ação de 
cooperação internacional decentralizada que tem se mostrado, ao longo das últimas décadas, 
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm Acesso em 27 de Janeiro de 2015. 
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como uma nova forma de governança estimulando as relações de cooperação internacional 
entre unidades subnacionais e Estados e organizações internacionais (FRONZAGLIA, 2005, 
2014).  

5.2.2. Governança Interfederativa e Políticas Públicas de Transporte: exemplos de 
cooperação e conflito 

Se os instrumentos da governança efetiva interfederativa se colocam disponíveis em uma 
estrutura jurídica até então incompleta, é preciso que exista a efetivação da legislação em 
práticas e ações públicas que consigam harmonizar seus interesses e conflitos tendo como 
orientação valores democráticos e republicanos. Se cada município segue sua própria política 
pública de transporte sem considerar às políticas dos demais partícipes constituintes da Região 
Metropolitana de São Paulo e do governo do Estado, o resultado não pode ser mais 
considerado como exemplo de boas práticas de governança.  

Durante a gestão de Marta Suplicy na Prefeitura Municipal de São Paulo (2001-2004) 
implementou-se o “Bilhete Único” como parte das ações que compunham um novo modelo de 
sistema de transporte público na cidade. O “Bilhete Único” garante ao usuário dos ônibus a 
possiblidade de utilizar mais de um veículo em um mesmo deslocamento não tendo que pagar, 
desta forma, mais de uma tarifa. De acordo com Bonduki (2011), essa ação fazia parte do 
Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, adotado em 2003. A ideia estruturante 
era reorganizar o sistema de transportes a partir da articulação do metrô, trens 
metropolitanos, corredores e faixas exclusivas para ônibus e veículos de menor capacidade. 
Essa articulação seria garantida com a implementação do “bilhete único”.  

Ronik e Klintowitz (2011) esse modelo de integração feito pelo bilhete único seria a expressão 
de uma maior racionalização do sistema de transportes da capital paulista e diminuiria a 
pressão sobre as tarifas então praticadas. As transferências, antes da implementação do 
bilhete único através da utilização do cartão magnético, só eram realizadas em terminais de 
ônibus e havia a cobrança de tarifa para cada ônibus utilizado. A implementação dessa política 
pública trouxe a necessidade de reforma e renovação da frota de veículos coletivos da cidade, 
adequação dos terminais existentes e a instalação de catracas eletrônicas que validassem o 
bilhete único (HIGA, 2012). Contudo, para que a integração valesse para além da autonomia 
administrativa da cidade de São Paulo, foi necessário esperar até 2005, então na gestão do 
Prefeito José Serra, para que o bilhete único se integrasse com as linhas de mêtro e trens 
urbanos da CPTM, sob administração do governo do estado.  

Evidencia-se, com esse exemplo, tanto os desafios da governança nas políticas públicas de 
transporte na RMSP quanto os conflitos políticos que a delimitam. A política pública lançada 
pelo então governo do PT não se articulou com as políticas dos demais municípios 
constituintes da região metropolitana e apenas conseguiu se articular com as políticas do 
governo estadual a partir do momento em que a prefeitura e o governo do estado estiveram 
nas mãos de um mesmo partido, o PSDB.  Segundo Cruz (2010) tendo o mesmo partido no 
governo do município e do estado de São Paulo facilitou a articulação da adoção do Bilhete 
Único na rede de transportes coletivos envolvendo o Metro e a CPTM. Mesmo se a ideia da 
criação do Bilhete Único não se apresentasse como uma política pública inovadora já tendo 
sido implementada em cidades como Londres e Paris e mesmo constando dos planos do 
governo estadual foi um movimento do município de São Paulo que influenciou as ações do 
governo estadual.  

O papel de articulador das políticas metropolitanas tem sido desempenhado pelo, desde a 
Constituição de 1988, poder público estadual através da Secretaria de Transportes 
Metropolitanas, da atual Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano, METRÔ, CPTM, 
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EMTU e EMPLASA. A implementação do Bilhete Único apresenta uma peculiaridade (CRUZ, 
2010; 95): 

O fato notável foi a mudança no sentido do vetor de influência, ou seja, uma política 
pública municipal introduziu mudanças na política estadual de transportes 
metropolitanos, demonstrando a riqueza de situações que as relações 
intergovernamentais produzem e como as influências técnicas e negociações 
políticas são um jogo de possibilidades continuamente construídas. Nesse sentido, 
deve-se ressaltar o aspecto confluente porém desarticulado das políticas municipais 
e estaduais do Programa São Paulo Interligado e dos PITU, marcado por diferentes 
contextos de disputa ou afinidade política, e dificuldades na institucionalização da 
cooperação intergovernamental 

Ainda que as relações entre os distintos entes federados posse se expressar um multiplicas 
situações e produzir resultados outrora inesperados, é necessário constatar a ausência de 
planos comuns a todos os municípios da área metropolitana na área de transportes públicos. A 
convergência entre as ações do município e do Estado ameniza um problema que ainda 
persiste para os demais habitantes da região metropolitana que se submetem a regimes de 
transporte diferente toda vez que se locomovem no dentro desse espaço. Um bilhete único 
metropolitano que integre os transportes entre trilhos e rodas ainda é uma realidade distante 
do cotidiano da região metropolitana de São Paulo. 

Cita-se, ainda, como exemplo da (des)articulação de políticas públicas de transporte na Região 
Metropolitana o PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos, criado em 1995 pelo então 
governador Mário Covas, e revisado posteriormente no ano de 2005 (RONIK e KLINTOWITZ, 
2011) quando então foram revistas as metas a serem cumpridas até o ano de 2020 e 2025 . O 
PITU expressa uma procura pela formalização convergente das políticas públicas na região 
metropolitana. A EMPLASA trabalhou também para a formação da Agenda Metropolitana 
através da realização de seminários e encontros com representantes dos municípios que 
compõem a RMSP.   

Ainda assim, a existência de instrumentos institucionais que podem viabilizar uma governança 
harmoniosa nas políticas públicas de transportes na região metropolitana não se traduz na 
implementação de políticas públicas comuns (e não apenas na área de transporte urbano). 
Não sendo uma esfera de governo autônoma, a RMSP busca resolver seus problemas através 
do frágil equilíbrio da cooperação interfederativa. 
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6. Insights da Economia Comportamental para a questão da mobilidade urbana 

O objetivo deste capítulo é realizar alguns apontamentos e fomentar reflexões sobre a tomada 
de decisão de indivíduos e famílias no espaço urbano. Consideramos que isso enseja novos 
caminhos para compreensão dos elementos que afetam a qualidade vida dos cidadãos. Ao 
mesmo tempo, a discussão aqui realizada aponta para uma agenda de pesquisa futura que se 
coloca a partir da presente pesquisa. 

Este relatório buscou enfatizar que a acessibilidade (medida por um indicador de tempo 
despendido para o deslocamento dos indivíduos para perseguirem os objetivos de chegar aos 
seus locais de trabalho, moradia, lazer, entre outros) é um dos aspectos centrais da mobilidade 
urbana, tendo assim consequências não negligenciáveis para a análise da qualidade de vida 
dos agentes. Adicionalmente, interpreta-se a (limitada) acessibilidade como um elemento de 
privação do potencial dos agentes perseguirem certos objetivos e eventual expansão das suas 
capacitações. Sendo assim, restrições à mobilidade (acessibilidade) influenciam negativamente 
a qualidade de vida, o bem estar individual (e social) e o desenvolvimento socioeconômico. O 
capítulo anterior sugere que tal problema é ampliado por problemas de governança 
metropolitana e pelas dificuldades de identificar e preencher lacunas do ambiente 
institucional. 

Vale salientar que o presente capítulo também está inspirado no argumento central das seções 
anteriores. Porém, seu objetivo é distinto dos outros capítulos no sentido de identificar e 
analisar uma complexa faceta da mobilidade urbana, que se refere a tomada de decisão dos 
indivíduos no mundo real (ao invés do Homo oeconomicus) sobre ocupação do espaço e 
escolha de forma de deslocamento e transporte.   

Grande parte dos modelos na literatura econômica contemporânea – inclusive os da área de 
Economia Urbana e dos Transportes – está ancorada na visão de que os agentes são 
plenamente racionais e, portanto, exibem padrões de comportamento congruentes com a 
hipótese de maximização de utilidade (índice de preferências individuais). Como vimos no 
capítulo 2, a escolha de ocupar um espaço na cidade (em detrimento de uma área rural ou 
urbana mais afastada) depende unicamente das preferências dos indivíduos (representadas 
analiticamente pela função utilidade e curvas de indiferença) e da sua renda e orçamento 
(ligadas ao seu quadro de restrição do campo de escolha). 

Sob tal perspectiva, os agentes são tidos como racionais no sentido de se comportarem como 
se fizessem cálculos dos benefícios de morar num espaço em que o preço da terra é baixo 
(mais distante do centro) vis-à-vis os maiores custos de deslocamento para local de trabalho, 
lazer e consumo (despesas monetárias com transporte e perda de valor do tempo gasto com 
comutação). Sendo assim, a alocação da terra pode ser interpretada como sendo um exercício 
de maximização condicionada de lucro (quando a escolha envolve compra/locação de um 
terreno/imóvel/ propriedade comercial por um empresário individual) e de utilidade (quando 
a escolha refere-se à aquisição ou aluguel de propriedade residencial por um indivíduo ou 
família. 

De modo análogo, a escolha de se deslocar com transporte público (trem, metrô, ônibus, por 
exemplo) ou meio de transporte individual (automóvel, moto, bicicleta) também é tida 
racional, capaz de coordenar de modo ótimo o valor do tempo, recursos financeiros 
disponíveis para viagem vis-à-vis outras exigências de gastos e esquema de preferências 
reveladas dos agentes (SMALL E VERHOEF, 2007). 

O ponto de partida deste capítulo é a conjectura de que alguns problemas da mobilidade 
urbana são resultados de falhas de julgamento e tomada de decisão dos indivíduos. Com base 
nisso, sugere-se aqui que uma melhor explicação do comportamento humano também na 
esfera das decisões de ocupação do espaço e esquema de deslocamento exige uma visão de 
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racionalidade limitada, que está no cerne da pesquisa em Economia Comportamental 
(CAMERER E LOEWENSTEIN, 2004). Mais precisamente, o objetivo é apresentar e discutir 
brevemente fatores cognitivos e sociais que moldam o comportamento de escolha dos 
indivíduos que nem sempre optam por alternativas promotoras de ganhos de bem-estar e 
qualidade de vida. Adicionalmente, argumenta-se que incorporação explícita de insights da 
análise comportamental na pesquisa de mobilidade traz implicações interessantes para a 
discussão sobre propostas de política pública para ajudar as pessoas decidirem o que é melhor 
para elas próprias.   

6.1 Racionalidade Limitada e o lugar das heurísticas e vieses no comportamento 

Diferentemente da explicação econômica convencional do comportamento em termos da 
noção de racionalidade plena, a agenda comportamental se inspira no modelo de 
racionalidade limitada de Herbert Simon (1955, 1956). Segundo ele, “human behavior...is 
shaped by a pair of scissors whose two blades are the structure of the task environments and 
the computational capabilities of the actor” (SIMON 1990, P. 7). 

Tal visão pressupõe que, para fazer inferências e escolhas rápidas, os agentes não fazem (ou 
pelo menos, não conseguem fazer) cálculos complexos de modo a avaliar as probabilidades e 
resultados de todos os cursos de ação alternativos. Assim, em um mundo onde atenção é um 
recurso escasso, grande parte das tarefas decisórias exigem a simplificação de problemas. Em 
seu novo livro Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman destaca que o julgamento e a tomada 
de decisão dos indivíduos limitadamente racionais dependem da operação de dois tipos de 
processamento de informação chamados de Sistema 1 e Sistema 2. O primeiro é automático, 
intuitivo, associativo, não deliberado e sensível a estados emocionais. O outro sistema é o 
cognitivo, calculado, deliberado e sequencial. Em tal perspectiva comportamental, grande 
parte do pensar e do raciocinar do Homo sapiens é executado fisicamente por áreas do 
cérebro responsáveis pela ativação automática de atalhos mentais ou heurísticas que 
capacitam os indivíduos a simplificarem as tarefas de modo a fazer julgamentos e escolhas 
rápidas e frugais, muitas vezes influenciadas pelas emoções (MURAMATSU E HANOCH, 2005). 
O problema é que, se por um lado as heurísticas geram soluções rápidas, elas podem gerar 
vieses no raciocínio, decisão e comportamento em determinados contextos.  

6.1.1 Exemplos de heurísticas economicamente e psicologicamente relevantes 

Um exemplo de heurística importante para o julgamento e tomada de decisão é a 
disponibilidade (availability). Tal regra de bolso ou atalho mental parte da visão intuitiva de 
que as nossas inferências probabilísticas e decisões são influenciadas pela facilidade com que 
nós podemos nos lembrar das coisas (TVERSKY E KAHNEMAN, 1973). Em um famoso 
experimento, os participantes concluíram erroneamente que existem mais palavras que 
começam com a letra R do que palavras em que a letra R é a terceira. Isso porque é mais fácil e 
rápido lembrar das palavras em que a letra em questão é a primeira. Para Kahneman, a 
heurística da disponibilidade oferece um mecanismo no qual algum fato atrelado a uma alta 
utilidade ou desutilidade pode ser considerado mais provável do que de fato o é.  

Uma outra heurística interessante é a ancoragem (anchoring), que se refere à tendência 
humana de fazer estimativas e escolhas com base em um ponto inicial como nossas 
percepções e crenças iniciais. Tal atalho mental explicita o fato de que muito do raciocínio é 
feito em termos relativos a uma âncora. Um exemplo econômico interessante é o oferecido 
por Ariely (2010). O autor identificou três opções de assinatura da revista semanal inglesa, The 
Economist. A previsão de Ariely é que a existência de uma opção irrelevante, como a 
assinatura impressa a U$125 foi estratégia engenhosa para viesar pela ancoragem o processo 
decisório e fazer as pessoas comprarem a assinatura com versão impressa e digital que saia 
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pelo mesmo preço. Para testar sua hipótese, aplicou experimento com seus alunos em duas 
etapas. Inicialmente, ofereceu as três opções e encontrou os seguintes resultados – 84% dos 
alunos prefiram a opção de US$125 com assinatura eletrônica e versão impressa, 16% preferiu 
a assinatura digital e ninguém optou pela assinatura da revista em papel. Na segunda etapa do 
experimento, a opção de assinatura da versão impressa de US$125 foi retirada, pois ninguém a 
demandara anteriormente. O resultado foi bem diferente no novo contexto – 68% das pessoas 
preferiram a assinatura online e 32% desejam ter a revista impressa. 

O efeito moldura ou enquadramento (framing effect) ilumina o fato de que os julgamentos e 
decisões são contexto-dependentes (KAHNEMAN E TVERSKY, 1979; KAHNEMAN 2013). Mais 
precisamente, tal viés destaca que mudanças sutis no contexto da apresentação de uma 
mesma tarefa decisória geram comportamentos distintos. Um famoso exemplo é o 
experimento de Kahneman e Tversky (1979) sobre propostas de duas medidas para lidar com 
uma epidemia que contaminou 600 pessoas. A alternativa A garante salvar 200 pessoas com 
certeza. A alternativa B envolve uma “loteria” na qual existe a chance de um terço de se salvar 
600 pessoas e de dois terços de todas morrerem. Qual programa você escolheria? Neste 
contexto, a maioria dos participantes prefere a alternativa ligada à certeza de salvar vidas. 
Porém, quando o mesmo problema é reestruturado em termos das opções C (que envolve a 
morte certa de 400 pessoas) e D (2/3 de chance de morte de 600 pessoas e 1/3 de chance de 
salvar 600 pessoas), mais pessoas optam pela “loteria”.  

 A aversão à perda (loss aversion) é um outro viés que resulta do fato de que os julgamentos e 
decisões são sensíveis ao formato de apresentação e percepção dos contextos em termos de 
ganhos ou perdas. Kahneman (2013) destaca que a valoração das alternativas de escolha é 
feita em termos das percepções das pessoas de ganhos e perdas relativas a um ponto de 
referência ou nível de status quo ou regra padrão. Vários experimentos sugerem que as 
pessoas são mais 2.5 vezes mais sensíveis às perdas do que aos ganhos16. Tal assimetria entre 
ganhos e perdas relativas a um nível de referência já inspirou a função de valoração da teoria 
da perspectiva de Kahneman e Tversky (1979). O formato da curva de valor tem um formato 
de S para denotar aversão ao risco dos indivíduos que se percebem no domínio dos ganhos e 
simultânea propensão ao risco quando eles estão no domínio das perdas. 

O viés de confirmação (confirmation bias) refere-se à tendência humana de selecionar 
informação que dá apoio às suas crenças e convicções. Tal tipo de viés cognitivo implica erros 
de julgamento e inferência, uma vez que os agentes negligenciam e ignoram evidência 
contrária às suas hipóteses estabelecidas em detrimento da busca e análise rigorosa de 
informação presente no ambiente. Neste sentido, podemos dizer que o viés de confirmação é 
um case de viés que faz seleção estratégica da evidência. Para testar a existência de viés de 
confirmação, Lord et al. (1979) desenharam e aplicaram um experimento, que exigia dos 48 
participantes analisarem argumentos imprecisos em prol e contrários à pena de morte. Cada 
aluno recebeu uma pesquisa (hipotética) sobre os efeitos da medida de punição capital. Os 
resultados indicaram que os 24 alunos favoráveis à pena de morte apenas identificaram erros 
na pesquisa alinhados com elementos críticos à punição. Por outro lado, os participantes 
contrários à pena só identificaram erros ligados aos fatos apresentados para defender a 
punição capital.  O viés de excesso de confiança (overconfidence bias) é uma forma de viés de 
confirmação. Ele decorre do fato da tendência das pessoas superestimarem suas competências 
exibindo assim grande otimismo sobre seu conhecimento e controle das situações. O 
problema é que o excesso de confiança faz com que os agentes negligenciem elementos do 
ambiente que desafiam suas convicções. Para ilustrar, considere o indivíduo que se considera 
com melhor senso de direção do que de efetivamente exibe. Em uma pesquisa feita pela 
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 Segundo, Ariely (2012), a queda de bem estar associada à perda de $100 é “2,5  vezes maior” do que o 
ganho percebido de satisfação ao receber $100. 
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Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de 2010, apenas 10,4% dos condutores respeitam 
a lei e dão preferência à travessia de pedestres. Porém, quando entrevistados, 76.8% dizem 
que sempre respeitam a faixa de pedestres. Os outros 23.2% destacam que só não respeitam 
sempre a faixa quando há riscos de acidente. O excesso e confiança é bastante estudado na 
literatura de finanças comportamentais Schiller (2006) e Montier (2006) investigaram 300 
administradores profissionais de carteiras de investimento. Os resultados foram interessantes, 
pois 74% acreditavam que seu desempenho profissional era acima da média do mercado e 
26% se consideravam na média. Nenhum dos participantes considerou seus resultados como 
estando abaixo da média. 

Finalmente, o desconto hiperbólico (viés para consumo presente seguido de tendência à 
procrastinação) é um erro de julgamento e tomada de decisão individual decorrente da 
dificuldade humana de perceber o futuro, representá-lo e valorá-lo. Parece lugar comum a 
maioria das pessoas são descontadoras hiperbólicas, no sentido de darem peso maior aos 
benefícios e ganhos presentes do que aos resultados futuros (FREDERICK ET AL. 2004). 
Problemas como endividamento crescente das famílias, baixa poupança pessoal, devastação 
ambiental, entre outros podem ser interpretados como padrões de comportamento de miopia 
temporal e inconsistência dinâmica que o modelo de desconto hiperbólico representa 
analiticamente. 

6.1.2 Uma interpretação da influência das heurísticas/ vieses na ocupação e deslocamento 

Esta subseção oferece alguns exemplos de padrões decisórios tanto na esfera da ocupação do 
espaço quanto na forma de deslocamento, que estão alinhados com a visão de racionalidade 
limitada proposta pela agenda de pesquisa comportamental. Para tanto, discutimos 
brevemente possíveis interpretações de erros de julgamento e decisão individuais que 
desafiam a questão da mobilidade urbana e, como resultado, influenciam a qualidade de vida 
das pessoas.  

Em virtude da grande atenção dada às escolhas de transporte no debate contemporâneo 
sobre mobilidade urbana, vale ressaltar que um número crescente de pesquisadores nas áreas 
de Economia do Transporte e Economia Urbana tem se voltado para o estudo das possíveis 
contribuições da pesquisa em “economia comportamental da mobilidade (behavioral 
economics of mobility)” para melhor explicar porque agentes limitadamente racionais exibem 
padrões de comportamento de escolha pelo deslocamento com o automóvel em detrimento 
de opções mais sustentáveis e menos custosas (GAKER E WALKER 2011; GAKER, ZHENG E 
WALKER, 2010; SOLOF, 2010, GREENE, GERMAN E DELUCCHI, 2008). Serão destacados 
elementos além do tempo do deslocamento e custo do deslocamento que parecem ter 
influência no comportamento de escolha do modo de transporte de modo a viesar 
preferências de vários indivíduos pelo transporte motorizado individual. Porém, a complexa 
decisão de ocupação também será endereçada. Isso porque o ambiente espacial molda a 
percepção dos agentes limitadamente racionais sobre os cursos de ação alternativos.  

Viés de disponibilidade  

Como apresentado anteriormente, tal erro de julgamento ou inferência resulta do fato de que 
a percepção, o julgamento e a eventual decisão dos indivíduos são influenciados pela 
facilidade com que determinada informação vem à tona na mente dos agentes. No que 
concerne à decisão de utilização dos veículos automotores, ou seja, transporte individual 
motorizado, podemos dizer que políticas públicas que protegem a indústria automobilística e 
incentivam a compra de automóveis influenciam a percepção dos agentes sobre os benefícios 
e custos adicionais de se deslocar com o veículo particular. As informações distorcidas e 
acessíveis sobre as economias de tempo promovidas pela condução do próprio carro, viesam a 
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escolha dos indivíduos. Em seu recente artigo sobre os desafios futuros da mobilidade, Silva 
(2013, p. 378) ressalta: 

(...) nos países emergentes e em desenvolvimento acelerado, a pressão das nossas 
classes médias e dos interesses associados ao mercado do petróleo e das grandes 
obras públicas continuam a determinar as opções e prioridades políticas da 
administração pública no sentido do favorecimento do transporte individual. Tal 
como nos EUA das décadas de 1950 a 1970, o automóvel (e toda a economia que 
gira em torno dele) continua nesses países a ser visto como um forte motor do 
crescimento econômico e de acesso à mobilidade. Assim sendo, é “natural” que as 
políticas públicas não deixem de o privilegiar, quer no que se refere aos incentivos 
para a indústria de montagem de automóveis, como ao nível da construção de novas 
infraestruturas rodoviárias, quer ainda no controle do aumento dos preços de 
combustível (sempre abaixo da inflação) e na relativa estagnação ou secundarização 
do investimento nas redes e sistemas de transportes coletivos (Silva, 2013, p.378).  

Ademais, faz todo sentido dizer que a heurística da disponibilidade explica em parte escolhas 
de transporte privado feita por indivíduos que possuem limitada compreensão sobre opções 
de transporte coletivo e pouco acesso às informações sobre suas vantagens relativas ao uso do 
carro. Adicionalmente, as pessoas possuem dificuldades para estimar de modo preciso os 
atributos como duração do transporte público vis-à-vis o privado e o custo. Uma maneira de 
contornar o problema gerado pela heurística da disponibilidade é aumentar a transparência e 
acesso à informação sobre os atributos do transporte coletivo, destacando vantagens como 
tarifas, horários e rotas variadas. A heurística da disponibilidade também distorce julgamentos 
sobre os custos de se conduzir um veículo. Diversos estudos já destacam que as pessoas 
subestimam os custos em termos de tempo, despesas financeiras e externalidades negativas 
(degradação ambiental, insegurança no trânsito, por exemplo). Certamente o deslocamento 
dos indivíduos por meio de transporte coletivo em vias extremamente congestionadas, como a 
Avenida Rebouças em São Paulo, é menos oneroso em termos de tempo e preço da viagem do 
que com o automóvel. Uma maneira de neutralizar tal viés é melhorar o acesso às informações 
sobre os benefícios individuais, materiais e sociais do transporte público.  

Viés de Ancoragem 

O efeito da ancoragem destaca que as conclusões e decisões dos agentes podem ser sensíveis 
ao acesso a produtos ou serviços gratuitos. Na esfera das decisões sobre forma de 
deslocamento/ escolha de meio de transporte, Gaker, Zheng e Walker (2010) conduziram um 
experimento com alunos de graduação para investigar se a existência de uma alternativa grátis 
poderia viesar as preferências reveladas de rotas/caminhos pelos participantes. Os resultados 
sugeriram que os estudantes preferiram em média trocar 7 minutos de uma viagem numa rota 
de pedágio (US$ 0,72) para trafegarem por uma rota grátis (sem pedágio). Em um experimento 
de campo realizado no Japão, Fujii e Kitamura (2003) ofereceram passagens grátis de ônibus 
para as pessoas participantes da pesquisa durante um mês. O objetivo era tentar mudar a 
âncora que viesava o comportamento de modo de deslocamento com o carro. Os resultados 
sugeriram que as pessoas aceitaram deixar o automóvel em casa e muitas delas continuaram a 
usar o transporte coletivo até mesmo depois do projeto. 

 Parece razoável imaginar que os analistas de marketing do setor imobiliário explorem o efeito 
ancoragem sobre a decisão dos indivíduos ocuparem determinado espaço, ou seja comprarem 
uma unidade residencial ou comercial. Inúmeros lançamentos no mercado em determinadas 
regiões (como o ABC Paulista) oferecem prêmios que vão desde produtos eletrodomésticos a 
viagens para o exterior grátis.  

Efeito de Moldura e Aversão à Perda 

A maneira como a tarefa decisória é apresentada aos indivíduos e a percepção do contexto em 
termos de ganhos e perdas relativas influenciam significativamente as decisões de forma de 
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deslocamento e de ocupação de um determinado espaço para residência ou negócio. Em um 
outro experimento sobre decisões de rota, Senbil e Kitamura (2004) acharam evidência de que 
os comportamentos exibem uma assimetria entre ganhos e perdas em um dado contexto. Os 
autores descobriram que as pessoas que tomam decisões sobre quais rotas/caminhos devem 
fazer são as mais sensíveis às diferenças no tempo da viagem quando a viagem é mais longa do 
que o estabelecido por um ponto de referência (percepção de perda de tempo) do que quando 
o trajeto foi mais curto relativamente a uma referência (um ganho de tempo). A aversão à 
perda é um fenômeno empírico extremamente dependente de tal assimetria. Para incentivar 
escolhas por alternativas de transporte mais sustentáveis, os formuladores de políticas de 
mobilidade urbana e de transporte devem considerar os contextos nos quais suas propostas 
são desenhadas e implementadas, evitando que os indivíduos percebam alternativas como a 
criação de ciclofaixas, ciclovias, faixas e corredores de ônibus (que em alguns casos 
inevitavelmente reduz as faixas para a circulação dos automóveis) como altos ganhos futuros e 
não perdas iminentes de liberdade e individualidade. De acordo com a perspectiva 
comportamental, a percepção de perda decorre da referência anterior ligada à visão de que o 
deslocamento com o veículo motorizado individual deixava as pessoas mais autônomas e 
livres. Para tanto, consultas públicas e canais de informação marcados por transparência 
podem ajudar a mudar a percepção dos agentes sobre as vantagens das “alternativas verdes” 
integradas com transporte público eficiente. Defensores do pedágio urbano/congestion pricing 
podem invocar o efeito da aversão à perda para explicar grande oposição que as pessoas 
fazem à cobrança de pedágio em rodovias cuja circulação era inicialmente gratuita (SOLOF, 
2010) 

As decisões de ocupação de espaço também são sensíveis à percepção de ganhos e perdas. 
Talvez o estigma de se viver longe do centro em uma cidade dormitório pode gerar a 
percepção de perda ao invés de ganho associado à ocupação de uma área residencial mais 
afastada, porém com adequada infraestrutura urbana e fácil mobilidade para os locais de 
trabalho e lazer (OJIMA, MARANDOLO JR, PEREIRA E SILVA 2010). Neste caso, faz algum 
sentido considerar a existência de indivíduos que prefiram viver em espaços menores com 
baixa segurança nas áreas centrais da RMSP.  

Viés de excesso de confiança e de confirmação 

O comportamento de escolha de transporte é fortemente moldado pelas suas crenças e 
convicções que os indivíduos formam sobre si mesmos, outros, entre outras questões e 
fenômenos presentes no ambiente. De acordo com Solof (2010), a maioria dos condutores 
considera suas habilidades como sendo acima da média. O excesso de confiança explica em 
parte porque várias pessoas conduzem seus automóveis enquanto fazem ligações telefônicas e 
enviam mensagens de texto. Parece razoável dizer que tal tipo de ilusão de controle viesa a 
percepção dos riscos dos agentes que também preferem dirigir seu próprio veículo quando 
está sob o efeito do álcool, mesmo que isso seja uma violação das leis de trânsito. Ademais, as 
decisões a favor do uso do carro comumente são acompanhadas de evidências sobre os 
ganhos de tempo, conforto, segurança e facilidade na busca de rotas alternativas que podem 
ser desafiadas pelo mundo empírico. Segundo a oitava pesquisa em 2014 sobre mobilidade 
urbana na cidade de São Paulo realizada pelo IBOPE e Rede Nossa São Paulo, as pessoas que 
usam carro todos os dias gastam em média 2h53 para fazer todos os seus deslocamentos pela 
cidade, enquanto aquelas que usam ônibus todos os dias gastam 2h46, em média.  

O comportamento de escolha locacional não está livre do viés de confirmação tampouco. É 
previsível que a maioria dos indivíduos se perceba mais competente e informado do que a 
média para decidir qual é a melhor área para ocupar, dadas as suas restrições de renda, 
acessibilidade entre outras. Além disso, muitos invocam informações necessárias para dar 
suporte às suas convicções de que a sua escolha por viver em uma determinada unidade 
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residencial segue critérios objetivos rigorosos, como perspectivas futuras de melhoria na 
segurança, acessibilidade e alta valorização do espaço ocupado. 

Desconto Hiperbólico 

A despeito do crescimento das informações sobre os efeitos perversos do crescimento do uso 
de automóveis (problemas de saúde ligados ao trânsito, degradação ambiental, entre outras 
externalidades negativas) e do apoio da população às medidas de construção e ampliação das 
ciclovias, o número de pessoas que usam os automóveis diariamente subiu. Em pesquisa do 
IBOPE publicada em setembro de 2014, o número de pessoas que escolhem se deslocar com 
automóvel todos os dias cresceu de 27% para 38% do total de paulistanos, enquanto o número 
de pessoas que possuem automóveis cresceu de 52% para 62%. Tal aparente paradoxo pode 
ser explicado em parte por dificuldades dos indivíduos mudarem seus hábitos. Várias pessoas 
possuem dificuldade de aproximar suas intenções de usar transportes ambientalmente mais 
responsáveis das suas escolhas efetivas. Isso decorre em parte de problemas de planejamento 
e autocontrole, que geram o comportamento de escolha viesada para o presente com 
disposição para a procrastinação. Na mesma linha de raciocínio, Steg e Vlek (1997) sugerem 
que apesar das pessoas perceberem os efeitos das decisões de se utilizar o carro para o 
problema da mobilidade, elas têm dificuldade para compreender que o peso da sua decisão 
individual de optar pelo deslocamento com seu próprio automóvel para o trânsito no presente 
e futuro. Como discutido anteriormente, esta é a essência do desconto hiperbólico (peso que 
se atribui ao consumo ou utilidade presente relativamente a alternativas de escolha com 
ganhos futuros altos). Pesquisas de mobilidade urbana destacam que vários indivíduos 
planejam deixar o carro em casa no futuro, mas acabam optando por transporte privado 
devido ao conforto maior imediato que o transporte individual oferece relativamente aos 
transportes públicos (que ainda envolvem gargalos e frequentes atrasos) e postergam assim a 
mudança de escolha intertemporal. A saída para tal erro decisório seria revisar política pública 
para que as pessoas se comprometam de modo crível com padrões de escolha e consumo 
alinhadas com preferências futuras (FREDERICK ET AL. 2002). 

Padrões de comportamento com preferências descontadas hiperbolicamente também pode 
ser visto na decisão de ocupação de espaço. Muitas pessoas que escolhem morar em áreas 
vulneráveis planejam ocupar no futuro espaços mais adequados (longe das encostas e áreas de 
mananciais). Porém, os planos dos agentes de mudar de comportamento de escolha locacional 
não conseguem se concretizar por restrições externas aos indivíduos e também pelo poder da 
inércia e adaptação das preferências. A saída para tal problema decisório seria revisar política 
pública (habitacional, no caso) para que as pessoas possam escolher de modo alinhado com o 
que é melhor para elas no futuro para o avanço da sua qualidade de vida (THALER E SUNSTEIN, 
2008). 

6.2. Influências sociais na escolha locacional e na decisão de meio de 
deslocamento/transporte 

Diferentemente de parte da literatura econômica convencional que considera os indivíduos 
como sendo auto-interessados e tomadores de decisão autônomos, a economia 
comportamental destaca as vantagens explanatórias de desvendar o papel das preferências, 
valores e normas sociais nas inferências e escolhas dos agentes na esfera econômica. Em uma 
larga medida, isso se deve ao fato de que as pessoas no mundo real não tomam decisões no 
vácuo social e como tais são influenciadas tanto pelas informações que recebem sobre as 
decisões dos outros quanto pelas frequentes comparações que fazem sobre a sua posição 
relativa à dos seus pares. Logo, os indivíduos pensam, avaliam e escolhem “socialmente”. Em 
outras palavras, 
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Individuals are social animals who are influenced by social preferences, social 
networks, social identities, and social norms: most people care about what those 
around them are doing and how they fit into their groups, and they imitate the 
behavior of others almost automatically. Because many economic policies assume 
individuals are self-regarding, autonomous decision makers, these policies often 
focus on external material incentives, like prices. However, human sociality implies 
that behavior is also influenced by social expectations, social recognition, patterns of 
cooperation, care of in-group members, and social norms (World Development 
Report 2015, pp.25-26) 

Há uma parte importante da literatura de economia urbana que explica como surge um 
padrão de estrutura urbana em termos de uma análise simplificada que integra o custo do 
transporte e a decisão de ocupação do espaço dos indivíduos (ABRAMO 2001, PAIXÃO 2010, 
P.237). Tal vertente de economia urbana neoclássica pressupõe que os agentes são racionais e 
tomadores de decisão autônomos para escolher de modo ótimo. 

Porém, novos rumos da literatura de economia urbana inspiram-se nas contribuições da 
sociologia, psicologia social e mais recentemente da economia comportamental para 
desvendar o papel central dos fatores sociais nos comportamentos de escolha locacional e de 
transporte dos indivíduos, que são partes integrantes da própria dinâmica urbana e de seus 
desafios (YAGO, 1983; VASCONCELLOS, 2001; BAMBERG, HUNECKE E BLOBAUM, 2007; 
DUGUNDJI, PAEZ, ARENTZE, 2008; GAKER, ZHENG E WALKER, 2010 entre outros). 

 A economia comportamental destaca que os indivíduos fazem decisões a partir das 
expectativas de cooperação que formam em um determinado ambiente ou contexto. Faz 
sentido dizer que as decisões de ocupação de um espaço para residência de um indivíduo 
tampouco são feitas de modo isolado. Pontes, Paixão e Abramo (2011, p. 174) enfatizam que a 
escolha locacional depende das considerações e expectativas sobre as decisões dos outros 
agentes. Isso porque a escolha de ocupar um determinado espaço tem a ver com o desejo de 
extrair externalidades de vizinhança, ou seja, os benefícios de morar em uma área com 
famílias com mesmo perfil socioeconômico e cultural. Nas palavras de Paixão (2010),  

Cada bairro está associado a uma externalidade de vizinhança que corresponde ao 
perfil socioeconômico e cultural dos habitantes (...). A produção de imóveis mais 
sofisticados em novas localizações serve como sinal para que as famílias abastadas 
refaçam o julgamento sobre a externalidade de vizinhança futura do seu atual local 
de moradia. A expectativa do surgimento de uma nova ordem urbana (mapa das 
externalidades de vizinhança) faz com que essas famílias migrem. O deslocamento 
espacial das famílias abastadas permite que as famílias dos demais tipos também se 
desloquem, em uma lógica na qual as famílias do tipo imediatamente inferior 
passam a habitar as localizações preteridas pelas famílias mais abastadas (PAIXÃO, 
2010, p. 239). 

Vale salientar que tais escolhas de ocupação no mundo real se dão no ambiente de incerteza 
sobre o futuro das cidades e as frequentes escolhas dos agentes inspiradas nos sinais dos 
preços do mercado imobiliário nem sempre são condutoras de decisões que maximizam o 
bem-estar individual e social. Faz sentido imaginar que as decisões de indivíduos fixarem 
residência em bairros da cidade de São Paulo como Morumbi, Vila Leopoldina, Alto da Lapa 
entre outros são influenciadas pelo desejo de extrair externalidade positiva de vizinhança. 
Todavia, tais escolhas vieram acompanhadas de problemas sérios, como o trânsito pesado em 
tais áreas, maior tempo gasto para os moradores de tais regiões chegarem nos centros de 
negócios e resultante redução da percepção da qualidade de vida. 

Cialdini e Trost (1998) mostram que a influência dos grupos sobre os comportamentos dos 
indivíduos depende da coesão do grupo, capacidade de coordenação de expectativas de 
cooperação e canais de informação sobre a importância da conformidade e respeito às normas 
sociais. Vários experimentos de campo destacam o peso das expectativas e pressões dos pares 
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sobre o comportamento de escolha dos agentes.  Por exemplo, há evidências de que o 
consumo de energia elétrica pode ser influenciado por informações sobre o consumo das 
famílias que vivem em uma determinada vizinhança. Em alguns desenhos experimentais, 
Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein e Giskevicius (2007) descobriram que adicionar informações 
sobre o consumo de energia elétrica de uma família comparativamente à média dos outros 
vizinhos com emoticons alegres para as famílias que gastaram abaixo da média (e emoticons 
tristes para aquelas famílias que consumiram mais do que a média do bairro) ajudou a reduzir 
significativamente a quantidade demandada de energia elétrica. 

Gaker e Walker (2011) enfatizam que as influências sociais moldam escolhas que vão desde a 
compra do automóvel até a opção de deslocamento para o trabalho com a bicicleta. Gaker, 
Zheng and Walker (2010) desenharam experimentos para investigar a força dos insights da 
economia comportamental para uma melhor explicação e previsão dos comportamentos de 
escolha de forma de deslocamento. Os autores conduziram três experimentos de computador 
com alunos da Universidade da California-Berkeley: o primeiro investigou a influência da 
informação personalizada sobre a decisão de rota e forma de deslocamento, o segundo 
concentrou nas influências sociais e na decisão de ter um automóvel e o terceiro combinou 
informações acessíveis aos indivíduos com as influências sociais e a segurança dos pedestres 
para descobrir o peso de tais elementos sobre o comportamento. Os resultados dos 
experimentos sugerem que os insights da economia comportamental contribuem 
significativamente para o entendimento do comportamento de transporte. Gaker, Zheng e 
Walker destacam que dar informações bem específicas para as pessoas sobre as 
consequências de suas escolhas de viagem para as emissões de gases do efeito estufa 
impactam suas escolhas sobre formas de deslocamento com meios de transporte mais 
sustentáveis. De modo alinhado com as lições da economia comportamental, os autores 
descobriram que informações sobre o cumprimento das leis de trânsito feito pelos pares 
exerceram mais influência sobre o comportamento de escolha de transporte dos agentes do 
que o acesso às informações sobre leis de trânsito e estatísticas de acidentes. Adicionalmente, 
o terceiro experimento mostrou que as influências sociais impactaram positivamente a decisão 
de comprar um carro híbrido e até mesmo as preferências por abrir mão de um automóvel 
para se deslocar para locais de trabalho e lazer. 

Baseados em pesquisas de campo sobre escolha de deslocamento de pessoas nos Países 
Baixos, Walker, Ehlers, Banerjee e Dugundji (2011) sugerem que as decisões dos agentes em 
questão são fortemente guiadas pelas escolhas feitas pelos vizinhos da residência e daqueles 
que são tidos pelos agentes como membros do seu grupo socioeconômico (APUD GAKER E 
WALKER, 2011). Isso se deve em larga medida ao fato de que as interações com nossos pares e 
a observação de seus comportamentos nos oferecem insumos de informação sobre o que é 
socialmente aprovável e condenável, importantes para nossas decisões de formas de 
deslocamento (BAMBERG, HUNECKE E BLÖBAUM, 2007). 

6.3. Implicações normativas e lições para o debate de política pública 

A pesquisa em economia comportamental oferece evidência empírica sobre o fato de que o 
potencial de agência humana não é apenas influenciado pelas leis, políticas, contratos e 
instituições, mas também pela percepção dos agentes dos problemas decisórios em termos de 
ganhos e perdas relativas, hábitos estabelecidos, problemas de autocontrole, poder da inércia 
e microincentivos (DUFLO, 2012; DATTA AND MULLANAITHAN, 2014). Logo, uma das 
implicações é que a visão tradicional de bem-estar em termos da satisfação das preferências 
reveladas no momento da escolha dos indivíduos é insatisfatória para guiar políticas públicas. 
Tal perspectiva pode ser integrada com a abordagem de capacitações endossada neste 
trabalho. Para Haisley e Loewenstein (2008, p. 238), 
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Economists we believe should be and ... to a very extent already are in the business of 
discussing criteria of what ought to be and attempting to devise economic institutions 
that maximize the likelihood that what ought to be in fact occurs. If this brands us 
economists/therapists, we embrace the label with pride.  

Numa linha de raciocínio semelhante, Thaler e Sunstein (2008) destacam que a economia 
comportamental tem forte dimensão normativa. As consequências negativas dos erros e vises 
decisórios dos agentes em vários contextos justificam que governo e iniciativa privada se 
engajem na formulação (e eventual implementação) de políticas “nudge,” que são 
intervenções e reformulações dos contextos decisórios para ajudar as pessoas decidirem o que 
é melhor para elas sem que isso implique violações da sua autonomia e liberdade de escolha. 
Mais especificamente, algumas estratégias já são propostas para a questão da mobilidade 
urbana. Para Bamberg et al (2010), governos podem influenciar positivamente as decisões de 
deslocamento das pessoas se forem bem sucedidos na tarefa de mudar o ambiente objetivo, 
mudando assim a percepção das pessoas sobre as consequências benéficas de se usar opções 
de transporte público e oferecendo condições concretas para que a mudança da forma de 
deslocamento possa realmente ocorrer.  

Logo, uma importante lição que se pode tirar da pesquisa comportamental é que os contextos, 
hábitos e o poder da inércia moldam as decisões da escolha locacional e de transporte. Desta 
forma, cabe aos formuladores de política pública e aos membros da sociedade civil um debate 
mais amplo sobre como desenhar programas e políticas de ocupação do espaço e 
deslocamento que possam ser percebidos pelos agentes como ganhos ao invés de perdas e, 
como tais, adquiram aprovação e reforço social. 
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Considerações finais 

O presente trabalho adotou a perspectiva teórica de que dificuldades de acesso são privações 
que comprometem o bem-estar e a qualidade de vida. Salientou, ainda, que o movimento 
pendular casa-trabalho é um dos mais importantes quando se trata de acessibilidade. Sendo 
assim, a acessibilidade (aspecto fundamental da mobilidade) - tratada a partir das informações 
do tempo de deslocamento do domicílio ao local principal de trabalho - foi incorporada a um 
indicador sintético e multidimensional de qualidade de vida, dando origem ao MIQL-T. A partir 
deste indicador puderam-se identificar as áreas de ponderação dos municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo cuja acessibilidade é comparativamente pior. Além disso, foi 
possível mostrar quais os municípios são mais afetados em sua qualidade de vida quando se 
leva em conta a dimensão mobilidade urbana. Nesse sentido, vale ressaltar que um número 
expressivo de municípios tem seus indicadores de qualidade de vida rebaixados ao se 
considerar a questão da acessibilidade.  

Historicamente e devido a inúmeras restrições, a população mais pobre passou a predominar 
nas regiões periféricas, muitas vezes distantes dos principais locais de concentração de postos 
de trabalho. Políticas públicas, cuja oferta de bens e serviços públicos não acompanhou o 
adensamento populacional das periferias, agravaram o quadro de privações, em suas 
diferentes dimensões, incluídas aquelas relacionadas à mobilidade urbana. O presente estudo 
se valeu do ferramental teórico da abordagem das Capacitações e da Economia Urbana, sem 
perder de vista que a escolha de ocupar o espaço envolve vários atributos. 

A piora de dezenove municípios em suas posições no ranking de qualidade de vida da RMSP 
devido à consideração da mobilidade corrobora a pertinência de incorporar tal dimensão para 
mensurar a qualidade de vida e mostra a importância de se monitorar a eficiência dos gastos 
públicos. Para tanto, a pesquisa abordou os benefícios de um procedimento simples, a Análise 
Envoltória de Dados, que confronta gastos municipais em transportes públicos e o Transport 
Acessibility Index for Municipalities (TAI-M). Tal metodologia, a despeito de suas limitações, 
contribui para apontar um caminho para a aferição dos resultados de incrementos na política 
municipal de transportes. 

Ao avaliar os resultados da utilização da Análise Envoltória de Dados, o trabalho revelou que, 
basicamente, os mesmos municípios da RMSP que têm sua posição no ranking piorada ao se 
acrescentar a dimensão acessibilidade são aqueles que se revelaram ineficientes nos gastos 
com transportes. No entanto, é necessário cautela para se tirar conclusões desses resultados, 
pois os mesmos são muito sensíveis ao tipo despesa que é classificada como “gasto do 
município com a função transportes”, o que nem sempre é fácil de avaliar, pois falta 
harmonização das contas públicas entre os municípios de uma mesma região metropolitana (e 
com o restante das municipalidades brasileiras).  

Adicionalmente, a institucionalização formal da Região Metropolitana de São Paulo é um 
evento recente. Até quarenta anos atrás a metrópole era o município São Paulo, que regia as 
políticas de transportes com efeitos sobre toda a região. Até hoje há um peso desproporcional 
das políticas de transporte do município de São Paulo, com impactos que ultrapassam suas 
fronteiras. Com relação ao tamanho dos municípios, trabalhos futuros poderão apurar se essas 
diferenças implicam diferencial significativo entre a arrecadação per capita e despesas per 
capita com transporte urbano, em detrimento dos municípios com menor arrecadação por 
habitante; bem como investigar os determinantes das diferenças entre os municípios das 
tarifas de ônibus (que não necessariamente se devem pela quilometragem média rodada).  

Diante do que se discutiu não se pode ignorar que o problema do transporte ultrapassa os 
limites dos municípios e envolve relações interfederativas, havendo, portanto, dificuldades 
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para estabelecer boa governança, pois faltam mecanismos que promovam a cooperação entre 
os entes federados autônomos, muitas vezes governados por diferentes partidos. Desse modo, 
predominam a ausência de planos comuns e a racionalidade política voltada para os 
problemas locais. Mesmo quando existe convergência de objetivos, muitas vezes conflitos de 
natureza politico-partidária emperram o avanço das medidas necessárias. Assim, há problemas 
de polices e de politics. Um possível caminho para superar esses impasses e desenvolver 
incentivos à cooperação poderia ser a criação de um fundo de caráter estadual ou nacional, 
cujo acesso aos recursos fosse vinculado a projetos integrados de transporte entre municípios 
de uma mesma região. 

Em nossa percepção, ocupar um espaço e deslocar-se para os locais de trabalho e lazer de 
modo mais eficiente, sustentável e seguro parecem ser interesse de todos. Vários dos 
problemas ligados à acessibilidade e mobilidade são consequências não planejadas (mas 
perversas) das lacunas dos ambientes institucionais e dos seus gargalos de governança. Um 
dos propósitos desta pesquisa foi pensar em uma análise exploratória capaz de propor 
questões e procedimentos de mensuração para melhor representar esses “enigmas”.  Assim 
defendemos o argumento de que um maior diálogo entre economia, psicologia e sociologia 
nos capacita a obter uma compreensão mais ampla dos determinantes dos julgamentos e 
escolhas dos agentes no mundo real, inclusive as bases dos seus erros ou vieses. Tais detalhes 
nos parecem importantes para as complexas tarefas normativas associadas à identificação, 
desenho, implementação e avaliação crítica de estratégias de política pública para mudar o 
comportamento das pessoas, que são também responsáveis pela dinâmica urbana e pelos 
problemas da mobilidade. 

Em outras palavras, vale a pena prestar mais atenção à forma de apresentação das propostas 
de política de transporte e de ocupação do espaço urbano e ao contexto nos quais elas se 
encontram. Isso se faz necessário para que indivíduos, grupos e estruturas sociais tenham a 
capacidade de se ajustar e perceber as consequências econômicas e sociais positivas 
associadas ao esforço conjunto de resolução do problema da mobilidade na região 
metropolitana de São Paulo. Porém, as perspectivas de sucesso também exigem reformas 
institucionais capazes de sinalizar um compromisso crível com o enfrentamento dos sérios 
problemas de governança que impactam negativamente a eficiência dos gastos com 
transporte e a eficácia das políticas adotadas. Assim, é fundamental reconhecer as 
controvérsias e insuficiências das teorias da escolha racional, pois o debate precisa avançar, 
sobretudo em países marcados por profundas desigualdades. 
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