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São Paulo, 26 de Junho de 2003 - Instituto de Estudos Metropolitanos elabora novo índice para 
SP. A cidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista, que já ostenta o primeiro lugar no ranking 
brasileiro de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) das Nações Unidas, é a cidade com 
melhor IDEE (Índice de Desenvolvimento Econômico Equilibrado) do estado de São Paulo.  
 
O índice é a novidade estatística na área econômica lançada ontem em um hotel em Santo André 
pelo Ieme (Instituto de Estudos Metropolitanos), entidade fundada por um grupo de profissionais 
de várias áreas, além de executivos da administração pública e da iniciativa privada.  
 
Dados mais completos  
 
"O Instituto surgiu da necessidade de se organizar, compilar e interpretar com profundidade 
dados econômicos sobre o estado e a Grande São Paulo, particularmente, que sofre 
sistematicamente com o esvaziamento industrial. E o IDEE é o primeiro instrumento, que 
julgamos o mais completo, para começar a estudar melhor o comportamento econômico das 
cidades", diz o jornalista Daniel Lima, um dos fundadores do Ieme.  
 
Esse primeiro trabalho do Ieme envolve 55 cidades responsáveis por 70% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do estado de São Paulo em classificação inédita.  
 
A matéria-prima do IDEE foi extraída do Índice de Potencial de Consumo (compilado pela Target 
Marketing e Pesquisa), com peso 35; do Valor Adicionado do ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços), com peso 25; do Mapa de Inclusão Digital (feito pela Fundação Getúlio 
Vargas), com peso 15; do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores), com peso 
15; e, do ISS (Imposto Sobre Serviços), com peso 10, para criar o novo paradigma estatístico.  
 
"Não utilizaremos qualquer indicador que não seja mensurável porque a subjetividade é o atalho 
para a desmoralização de qualquer estudo comparativo", acrescenta Lima.  
 
Paulínia, Santos, Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo, Jundiaí, Barueri, Ribeirão Preto e 
Santo André completam, respectivamente, o ranking dos 10 primeiros colocados do IDEE, depois 
de São Caetano do Sul.  
 
Para a elaboração técnica do método de composição do índice, foi recrutado Marcos Pazzini, 
diretor-executivo da Target Marketing e Pesquisa, um dos profissionais mais conceituados na área 
de pesquisa de mercado em São Paulo.  
 
Segundo ele, "é importante agregar informações que permitam fazer correlações entre cidades e 
regiões e estabelecer referências do que pode ser melhorado".  
 
Perdas na Grande São Paulo  
 
Entre os primeiros 25 colocados no ranking do Índice de Desenvolvimento Econômico Equilibrado 
(IDEE) há apenas cinco municípios da Grande São Paulo, o que mostra, entre outros fatores, o 
quanto essa área superpovoada perdeu de riqueza e qualidade de vida ao longo dos últimos 15 
anos, observa Lima.  
 
"O que isso significa? Significa que esses municípios absorveram ao longo dos tempos muita 
riqueza de produção da indústria de transformação e, com isso, puderam criar massa crítica de 
valores que estão aí enraizados. Mas, ao mesmo tempo, por força da desindustrialização, estão 
nitidamente perdendo terreno", afirma o jornalista, fundador do Ieme.  
 



A criação do instituto é uma idéia há muito em gestação. Nasceu basicamente por conta de várias 
polêmicas envolvendo estudos que contestavam a evasão de indústrias do ABC nos anos 90.  
 
Entidades regionais, como a Agência de Desenvolvimento do Grande ABC e o Consórcio 
Intermunicipal do ABC, não tiveram fôlego para captar as mudanças importantes na economia da 
Grande São Paulo e produziram estatísticas com falhas ou com equívocos metodológicos, o que 
induzia a interpretações erradas dos dados.  
 
O Instituto de Estudos Metropolitanos (Ieme) é uma tentativa de produzir estatísticas 
metropolitanas com o menor grau possível de contestação, falhas ou equívocos de metodologia, 
de acordo com Daniel Lima.  
 
No início do segundo semestre deste ano, o Ieme planeja lançar seu segundo indicador: o IEM 
(Índice de Eficiência Municipal), que pretende ser uma espécie de raio-X das administrações 
públicas municipais, revela Lima.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2003. 


