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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de realizar uma avaliação do impacto do
desenvolvimento nos municípios receptores de parques eólicos no Brasil,
considerando indicadores socioeconômicos. O estudo é desenvolvido em um
contexto de mudança do Setor Elétrico Brasileiro, decorrente da diversificação da
matriz energética que possui dentre outros fatores de contribuição o crescimento da
geração de energia eólica, que receberam investimentos publicos, promovendo a
mudança no perfil dos proprietários de parques eólicos provenientes de empresas
nacionais e estrangeiras. A metodologia de análise é baseada em um processo de
seleção de indicadores nas três principais áreas de desenvolvimento humano –
emprego e renda, educação e saúde – com os dados do Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal – IFDM – da Federação das Industrias do Estado do Rio
de Janeiro. O método proposto é uma analise estatística multivariada para
verificação de evidencias no crescimento socioeconômico dos municipios receptores
de parques eólicos como base comparativa para os municípios não receptores dos
empreendimentos eólicos, com a aplicação de testes de hipóteses e analise de
agrupamento, visando a observação do comportamento dos municípios. Utiliza–se
como ferramenta de apoio, o software SPSS para simulações de estudo de dois
casos com cenários diferenciados por períodos de anos, considerando o intervalo de
2006 a 2016, definidos como períodos de antes, durante e depois das instalações
dos parques. O resultado obtido demonstra o grande declínio no desenvolvimento
de todos os municípios, evidenciados pela retração do índice de emprego e renda
dos últimos anos, em virtude da forte crise econômica vivenciada no país. O estudo
conclui que os municípios receptores de parques eólicos não apresentam
desenvolvimento diferenciado ou evidências de maior crescimento socioeconômico.
Palavras–chave: Desenvolvimento Social. Energia Eólica. Indicadores
socioeconômicos. IFDM. Análise Mulltivariada.

ABSTRACT

This work has the objective of carrying out an evaluation of the impact of
development in the recipient municipalities of wind farms in Brazil, considering
socioeconomic indicators. The study is developed in a context of change in the
Brazilian Electricity Sector, due to the diversification of the energy matrix that has
among other contributing factors the growth of wind energy generation, which
received public investments, promoting the change in the profile of wind farm owners
from domestic and foreign companies. The methodology of analysis is based on a
process of selection of indicators in the three main areas of human development employment and income, education and health - with data from the Firjan Index of
Municipal Development - IFDM - of the Federation of Industries of the State of Rio de
Janeiro. The proposed method is a multivariate statistical analysis to verify evidence
on the socioeconomic growth of municipalities receiving wind farms as a comparative
basis for municipalities not receiving wind farms, with the application of hypothesis
tests and cluster analysis, aiming to observe behavior of municipalities. SPSS
software is used as a support tool to study simulations of two cases with different
scenarios for periods of years, considering the interval from 2006 to 2016, defined as
periods before, during and after the facilities of the parks. The result shows the great
decline in the development of all municipalities, evidenced by the decline in the
employment and income index in recent years, due to the strong economic crisis
experienced in the country. The study concludes that the municipalities receiving
wind farms do not present differentiated development or evidences of greater
socioeconomic growth.

Keywords: Social Development. Wind Energy. Socioeconomic indicators. IFDM.
Mullivariate Analysis.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

CONTEXTO

Segundo Hinrichs e Kleinbach (2010), a energia é necessária para permear
os benefícios do cotidiano atual em toda a sociedade, envolvendo a economia,
relações de trabalho, relações internacionais, sendo melhor descrita pelo o que
proporciona e seus efeitos, tornando–se fundamental para o desenvolvimento social.
O desenvolvimento de um país está diretamente ligado à disponibilidade e
ao consumo de sua energia. Várias nações vêm investindo na transformação e
expansão das suas matrizes energéticas com a implantação de fontes alternativas
de energia e a segurança energética, bem como os altos custos envolvidos com o
processo de geração de energia, são assuntos que fazem parte das agendas
governamentais de vários países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha,
Dinamarca, França e Brasil, concentrando esforços e atenção no investimento de
geração de energias renováveis.
O Brasil visando a diversificação da matriz energética, apresenta forte
dinamismo e crescimentos da energia eólica nos últimos anos, com a implantação
de programas de estímulos ao desenvolvimento. Atrelada a esta expansão, para se
alcançar os objetivos do setor elétrico, existe uma estrutura envolvida para as
políticas de incentivos econômicos, despertando o interesse de empresas nacionais
e estrangeiras, assim como do governo brasileiro, sendo justificada, principalmente
pelo equilíbrio da tríade econômica, social e ambiental, ou seja, pelo ponto de vista
da sustentabilidade.
Podcameni (2014) desenvolveu estudo sobre a inovação tecnológica do
segmento eólico, aborda o tema da expansão dos incentivos governamentais nos
últimos vinte anos, retratando que em 1995 existiam 30 países que desenvolviam
políticas de promoção e estimulo às fontes renováveis. Contudo, em 2005 houve um
aumento para 55 países e, em 2011 o número saltou para 118 países com algum
tipo de incentivo.
O Brasil foi um dos pioneiros na América Latina a ganhar força para o
desenvolvimento dessas fontes alternativas de geração de energia, com o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), instituído em 2002. Em 2004, com o
Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, ocorreram grandes mudanças nesta área,
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devido ao início do sistema de leilões das fontes alternativas e, especificamente, dos
leilões de energia eólica (ABDI, 2014).
A FIGURA 1FIGURA 1 demonstra a evolução dos últimos anos da
capacidade instalada da energia eólica, assim como as projeções para os próximos
anos no Brasil.
FIGURA 1– EVOLUÇÃO E PREVISÃO DA CAPACIDADE INSTALADA EÓLICA NO BRASIL

Fonte: ABEEólica (2017)

O Centro de Pesquisa em Energia Elétrica (CEPEL) demonstra no Atlas
Eólico Brasileiro e apontado pela Associação Brasileira de Energia Eólica
(ABEEólica) em 2017, a estimativa de que o mundo em 2020 gere 12% da energia
pelo vento, com uma capacidade instalada de mais de 1.200GW, como resultado da
evolução tecnológica do aumento da altura das torres, possibilitando uma projeção
de valores superiores a 400 GW de potencial de geração de energia eólica no Brasil.
A ABEEólica informa que o Brasil possui condições naturais para o
desenvolvimento da energia eólica, devido à excelente qualidade dos ventos com
desempenho de velocidade constante, unidirecional e sem rajadas. Essas
características contribuíram para o fator de capacidade de geração de energia atingir
30% em 2016. Na região Nordeste o fator de capacidade está acima de 50%,
superando a média mundial de 25% em países como Alemanha, França, China e
Canadá (ABEEÓLICA, 2017). A FIGURA 2 demonstra a evolução da capacidade
instalada da energia eólica no mundo de 2001 a 2017, de acordo com a Global Wind
Energy Council (GWEC).
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FIGURA 2 – GLOBAL WIND STATISTICS 2017

Fonte: Global Wind Energy Council – GWEC 2018

A Global Wind Energy Council (GWEC) em seu relatório estatístico anual de
2017, o Brasil ocupa a oitava posição no ranking mundial de capacidade instalada
com quase 13 GW, conforme FIGURA 3, que demonstra os principais produtores
mundiais de energia eólica até 2017.A ABEEólica complementa as informações,
reforçando que o Brasil conta com mais de 500 parques eólicos, chegando a
abastecer 11% do nosso país e quase 60% da região nordeste no intervalo de
meses de junho a novembro, período definido pela instituição como safra dos
ventos. A estimativa para 2020 é que a produção nacional chegue a 18,63 GW,
considerando os contratos assinados para operacionalização de mais 270 novos
parques eólicos.
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FIGURA 3 – RANKING MUNDIAL DOS PAISES COM A CAPACIDADE INSTALADA EM 2017

Fonte: Global Wind Energy Council – GWEC 2018

O Setor Elétrico Brasileiro tem se alterado com a implantação de grandes
empreendimentos eólicos, além de multinacionais que se instalaram no Brasil na
busca de expansões. Assim, como grandes empreendedores nacionais motivados
pelo Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, vislumbrando a possibilidade de
exploração de novos segmentos para diversificações dos seus investimentos, o
que resultou em uma promoção de mudanças significativas no perfil dos
proprietários de parques eólicos. Esta teoria é reforçada pela ABEEólica (2016), que
destaca investimentos na ordem de R$ 40 milhões até 2020.
Loureiro, Gorayeb e Brannstrom (2017) analisaram cenários de custos
futuros de eletricidade, prevendo que a energia eólica produzirá eletricidade a custo
mais baixo do que a biomassa e a energia solar, assim retratando evidências que a
fonte eólica é a que possui crescimento mais rápido do mundo.
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A Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em 2014
ressaltou que os custos envolvendo o segmento eólico ainda são considerados
elevados, embora venha experimentando reduções ano a ano, justificando a
importância do estímulo governamental em toda cadeia produtiva da indústria eólica,
ressaltando a importância da integração entre política energética e política industrial
brasileira. A junção dos fatores físicos e incentivos fiscais nacionais são um
incremento nesse segmento, indicando uma alta expectativa brasileira de
desenvolvimento da indústria, principalmente com a mudança da metodologia do
BNDES, a partir de 2012, para credenciamento de financiamentos (ABDI, 2014).
O presente trabalho propõe realizar uma investigação do desenvolvimento
social e econômico nos municípios receptores dos empreendimentos de parques
eólicos, considerando indicadores nas três principais áreas de desenvolvimento
humano – educação, saúde, emprego e renda – considerando os intervalos de anos
de 2006 a 2016.
Os projetos de usinas eólicas recebem, em geral, incentivos públicos e
privados, gerando impactos regionais e nacionais, necessitando da participação
social direta em diversas ações e programas de desenvolvimento. Isto proporciona
uma expectativa de benefícios socioeconômicos oriundos do crescimento em
diversas áreas, tais como contábil, jurídica, ambiental e inovações tecnológicas.
Com isso, há uma geração de empregos diretos e indiretos, a partir de políticas de
logística e de infraestrutura. Exemplo apontado por Simas (2012), indica que o
potencial da energia eólica brasileira vem ao encontro do desenvolvimento
socioeconômico a nível local e regional. Segundo a autora:
“No Brasil o incentivo às energias renováveis relaciona–se com a busca
pela diversificação da matriz elétrica, segurança no fornecimento de
energia, diminuição dos impactos ambientais da expansão de grandes
hidrelétricas, incentivo aos desenvolvimentos de novas industrias e a
geração de empregos.” (Simas, 2012 p. 27).

Diante deste cenário, conforme já mencionado de crescimento da geração
de energia eólica brasileira, de mudanças no perfil dos investidores, expectativas
sobre o progresso tecnológico e socioeconômico atrelados a uma conjuntura de
desafios é que se contextualiza este trabalho.
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1.2.

OBJETIVOS

Este trabalho tem o objetivo geral de realizar uma avaliação da evolução do
desenvolvimento econômico e social nos municípios receptores de parques eólicos,
buscando evidenciar a possível relação entre os investimentos realizados e os
resultados.
Para complementar, será abordado os seguintes objetivos específicos:
1. Contextualizar as teorias de desenvolvimento socioeconômico;
2. Analisar a evolução dos municípios receptores, com base em índice
socioeconômico;
3. Realizar análise estatística multivariada dos municípios brasileiros
receptores e não receptores de parques eólicos;
4. Medir a evolução socioeconômica dos municípios receptores e não
receptores de parques eólicos, através de testes estatísticos de
hipóteses.

1.3.

JUSTIFICATIVA

Como resultado de todas as ações praticadas e do ritmo acelerado nesta
última década, especialmente motivada pela mudança na metodologia de
financiamento do BNDES, houve uma movimentação diferenciada em algumas
regiões brasileiras, sendo necessário uma reflexão sobre os impactos gerados. A
implantação dos parques eólicos desperta o interesse e dúvida referente a geração
do desenvolvimento social e econômico para as regiões receptoras, assim como o
modelo praticado atenderia às expectativas da população? Existe conexão entre o
desenvolvimento de políticas socioeconômicas e a política energética?
Diante do dinamismo do cenário do segmento eólico, estudos científicos
foram realizados para analisar os impactos no Brasil, traduzidos em vantagens e
desvantagens nas áreas tecnológica e ambiental. Grande parte das pesquisas
publicadas utilizam o método quantitativo de forma simplificada, apresentado
resumos demonstrativos de arrecadação tributária municipal para análises dos
impactos positivos ou negativos, de acordo com a área disciplinar escolhida. De
acordo com Ávila (2001) a avaliação no campo social no Brasil é muito recente e,
quando utilizado, geralmente são pesquisas na área educacional e saúde.
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No decorrer dos anos, houveram mudanças significativas na sociedade,
transformando

as

pesquisas

em

métodos

econométricos,

destacando

a

multidisciplinaridade da sociologia. Outras vertentes são voltadas para as avaliações
qualitativas, com ênfase da fenomenologia e etnometodologia. O presente trabalho
propõe, por sua vez, uma avalição do desenvolvimento nos municípios receptores
de parques eólicos com base em índices socioeconômicos, como forma de
contribuição de uma análise do comportamento dos impactos sociais e econômicos,
proporcionados pela energia eólica no Brasil.

1.4.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Para tratar dos assuntos relacionados ao escopo deste trabalho e visando
atingir os objetivos traçados, o mesmo possui cinco capítulos, composto por esta
introdução, seguido pela fundamentação teórica, onde são abordados a evolução da
energia eólica no mundo e no Brasil, contextualização dos conceitos e teorias do
crescimento e desenvolvimento econômico, assim como o consumo de energia,
política socioeconômica com seus indicadores e dados estatísticos.
O terceiro capitulo de revisão bibliográfica contempla alguns artigos e
trabalhos científicos envolvidos com a temática do desenvolvimento da energia
eólica e os respectivos impactos.
O quarto capítulo aborda os materiais e métodos aplicados para as
definições das variáveis quantitativas e seleção dos municípios para levantamento e
modelagem dos dados, com a utilização do software SPSS, visando demonstrar a
evolução do desenvolvimento dos municípios receptores e não receptores de
parques eólicos, assim como simulações complementares de análises de
agrupamentos

e

testes

de

hipóteses

das

médias

obtidas

dos

índices

socioeconômicos. Na sequência, finalizando quarto capítulo, consta a etapa de
análise de resultados que realiza comparativos dos resultados obtidos entre
municípios testes e controles, complementados pela observação do comportamento
dos respectivos municípios.
Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões deste
trabalho e propostas para a realização de trabalhos futuros.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.

EVOLUÇÃO DA ENERGIA EÓLICA NO MUNDO

Dutra (2008) relata que o primeiro registro da utilização de energia eólica foi
na Pérsia em 200 A.C., através do moinho de eixo vertical, que perdurou por vários
séculos. Historicamente, na Holanda, o moinho de ventos teve utilização
diversificada para a otimização da agricultura, drenagem de terras cobertas por
águas, produção de óleo vegetal, fabricação de papel e processamento de madeira.
Este modelo de moinho influenciou fortemente a economia, evidenciado pela
quantidade de moinhos utilizados nos países, como na Holanda que contava com
9000 modelos em funcionamento no século XIX, enquanto que a Inglaterra chegou a
utilizar 10000 moinhos, na Bélgica eram 3000 e, 650 na França.
De acordo com Dutra (2008), ainda no século XIX, surgiu o moinho com
múltiplas pás nos Estados Unidades, Austrália, Rússia, África e América Latina. Com
o avanço da rede elétrica, no ano de 1888 na cidade de Cleveland no Estado de
Ohio, o industrial Charles Francis Busch ergueu o primeiro catavento para geração
de energia elétrica de 12 KW em corrente continua, capaz de fornecer energia para
350 lâmpadas incandescentes, tornando–se um marco para geração de energia
elétrica. Podcameni (2014) descreve que na Dinamarca em 1890, Poul la Cour,
visando produzir eletricidade, construiu a turbina eólica, com a percepção de girar
maior velocidade e menos pás, obteria um resultado eficiente para produção de
eletricidade.
Com o advento da Segunda Guerra Mundial, Dutra (2008) retrata que os
países se esforçaram para economizar os combustíveis fosseis, consequentemente
promoveram o desenvolvimento de aerogeradores de médio e grande porte. Com o
surgimento da máquina a vapor, houve um declínio da energia eólica e no século
XX, somente na Holanda o número de moinhos caiu para 2500, chegando no ano de
1960 a apenas 1000 moinhos.
A Câmara dos Deputados – Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica (CAEAT) (2012) publicou o tema Energias Renováveis – Riqueza
Sustentável ao alcance da sociedade, na qual aborda um resumo da energia eólica
no mundo, ressaltando que a eletricidade para fins comerciais, como conhecido
atualmente, iniciou no final do século XIX, fortemente promovida por combustíveis
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fosseis. Com a crise do petróleo, em 1973, o governo dos Estados Unidos reforçou o
apoiou a pesquisa e o desenvolvimento da energia eólica, contribuindo para o
amadurecimento da tecnologia neste segmento, promovendo um rápido crescimento
neste país. Nos anos seguintes, entre 1980 e 1990, a Europa passou a investir em
energia eólica, motivada pelo aumento do custo da energia elétrica e a busca pela
redução da dependência energética, criando um mercado estável neste período.
Nos anos seguinte, este continente concentrou–se nas instalações dos parques
eólicos e no desenvolvimento da indústria para esse segmento. Á partir dos anos
2000, ocorreu um grande crescimento com as instalações eólicas e criação de
fabricas em vários países, como a China e Índia, bem como definido pelo o autor,
uma diversificação embrionária na América Latina e África, assim espalhando o
segmento pelo mundo.
Nas décadas de 1970 e 1980, Podcameni (2014) salienta que os Estados
Unidos e a Dinamarca, apoiaram projetos de desenvolvimento científicos e
tecnológicos, implantando programas de P&D para energia eólica. No decorrer da
década 1990, esses países adotaram políticas energéticas, garantindo a fonte eólica
uma parcela de mercado da eletricidade, também implementando o incentivo de
tarifa prêmio, posteriormente seguido por outros países.
O Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional
(BRACIER) (2017) divulgou que a energia eólica na União Europeia, em 2016,
ultrapassou 100 GW de capacidade instalada de geração de energia elétrica, o
suficiente para abastecer 57 milhões de residências. A Alemanha, em 2014, se
destacou pela produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, chegando a
13,8% do total de energia gerada e, possui o objetivo de aumentar esta participação
para 18% até 2020, consequentemente, reduzindo a sua dependência em energia
nuclear. A França e Holanda veem em segunda e terceira posição. A FIGURA 4
mostra a capacidade instalada em 2016 na Europa.
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FIGURA 4 – FONTES DE ENERGIA NA EUROPA EM 2016

Fonte: Wind Europe (2017).

A Wind Europe (2018) informa que os investimentos em energia eólica na
Europa, chegaram a 27,5 bilhões de euros em 2016, tornando a União Europeia a
maior investidora pelo segundo ano consecutivo. Em 2013, o Reino Unido inaugurou
o London Array Limited, o maior parque eólico offshore do mundo, com 175
aerogeradores e com capacidade de abastecer cerca de meio milhão de residências.
O empreendimento é fruto da união das empresas Dong Energy da Dinamarca,
E.On da Alemanha e Masdar, do Emirados Árabes, reforçando a diversificação do
segmento por vários países. Os Estados Unidos, em 2015, aprovaram subsídios
federais para extensão das energias renováveis para os próximos cinco anos,
acompanhado de deduções fiscais de cerca 30% nos projetos nesta área, resultando
em um estimulo equivalente a US$ 73 bilhões de investimentos.
Melo (2016) descreve que desde 1996 a China pratica o estimulo a indústria
eólica

com

implantação

de

programas,

importando

tecnologia

para

um

desenvolvimento com alta qualidade de produção de turbinas eólica. Em 2002, o
país passou a incentivar a produção local promovendo um rápido crescimento,
gerando grandes indústrias chinesas de turbinas eólicas (MELO, 2016).
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2.2.

ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

Podcameni (2014) informa que no início da década de 1970, iniciaram os
investimentos brasileiros em energia eólica devido à crise energética. O governo
militar, preocupado com questões energéticas, estimulou a capacitação tecnologia
para o desenvolvimento de fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis,
levando a criação de um Centro de Energia Eólica no Centro Tecnológico da
Aeronáutica (CTA). Após a crise do petróleo, este projeto foi interrompido. Costa
(2015), reforça que nos anos 1970, o Brasil possuía uma matriz energética
centralizada na hidroelétrica, petróleo e biocombustível. Com a implantação de
políticas públicas para incentivar outras fontes de energia, o governo visava
diversificar com a utilização de fontes renováveis, tendo em vista as características
do território brasileiro, com ótimos espaços para o desenvolvimento do potencial
energético em fonte solar, mare motriz e eólica.
Na década de 1990, o Brasil realizou parcerias com outros países, conforme
apontado por Costa (2015), especificamente com a Alemanha, Dinamarca e Estados
Unidos. Esta parceria, que contou também com a participação da concessória de
energia elétrica, governos estaduais e centros de pesquisas brasileiros, gerou
projetos experimentais no segmento de desenvolvimento de energias renováveis. A
primeira turbina eólica no Brasil foi instalada em Fernando de Noronha, em 1992,
como resultado da parceria da Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) e
um projeto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com o apoio financeiro
do instituto de pesquisa dinamarquês, Folkecenter. Melo (2016), complementa que
em 1994, com a parceria financeira da Alemanha, foi instalado a Usina do
Camelinho em Minas Gerais.
Na década de 2000, de acordo com Podcameni (2014), a energia eólica
passou a ser tema constante do governo, devido a vulnerabilidade energética
brasileira, proveniente de períodos prolongados de seca, tendo em vista que a
matriz elétrica brasileira, historicamente é baseada em hidroeletricidade. A falta de
chuvas levou a uma severa crise energética, resultando em racionamento de
energia, consequentemente gerando a necessidade de diversificação das fontes
produtoras de energia elétrica.
A CAEAT (2012) define que a energia elétrica é um fator preponderante e
indispensável para a infraestrutura de uma pais, em virtude da inclusão social
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regional ou em comunidades isoladas. O tema é abordado pela Organização das
Nações Unidas (ONU), que define que a energia renovável pode promover a
universalização do acesso à energia, proporcionando benefícios sociais e
econômicos, indo ao encontro do desenvolvimento sustentável. Em 1987, a ONU
através da sua Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
divulgou o relatório titulado “Nosso Futuro Comum” na qual popularizou o termo
“Desenvolvimento Sustentável” com uma definição clássica:
Esse documento, também conhecido como “Relatório Brundtland”,
estabeleceu a definição clássica para o desenvolvimento sustentável como
sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de supri suas próprias
necessidades.” (CAEAT, 2012, p.24).

Neste relatório, o desenvolvimento sustentável é pautado por três
componentes principais, que são o desenvolvimento econômico, equidade social e
proteção ambiental. Assim, conclui que o consumo per capita de energia está
correlacionado com os índices de desenvolvimento humano, sendo essencial o
acesso a fontes energéticas confiáveis e de qualidade, pois contribuem para a
redução da pobreza e elevam os níveis de bem-estar da população (CAEAT, 2012).
Melo (2016) retrata que o grande marco oficial para a energia eólica brasileira
ocorreu em 2002 com a promulgação do PROINFA para alavancar a produção de
energia elétrica com fonte eólica, biomassa e pequenas centrais elétricas, assim
como promovendo o desenvolvimento sustentável com a preservação do meio
ambiente e progresso social.
A ABDI (2014) ressalta que o Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro
introduziu leilões de fontes alternativas, incluindo energia eólica com o critério de
menor tarifa ao consumidor (ABDI, 2014). Isto resultou em mudanças no perfil dos
proprietários de parques eólicos, diversificando as expansões com grandes
multinacionais experientes neste segmento, bem como outros empreendedores
brasileiros.
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2.3.

CONTEXTUALIZANDO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

2.3.1.

Crescimento e desenvolvimento econômico.

De acordo com Vasconcelos (2002), na Idade Média a economia era
baseada em princípios morais e justiça, fazendo parte da Filosofia, Moral e Ética. Ao
longo dos séculos, predominou a concepção humanística, tornando–se por
excelência uma ciência social, com conexão com várias outras ciências. O autor
relata dificuldade de estabelecer nexo causal entre Economia e Política, tendo em
vista que em muitos momentos o regime e estrutura política do país, determina as
atividades econômicas, enquanto em outros momentos o poder econômico é fator
determinante para o cenário político do país. Estas questões fazem parte da Teoria
de Desenvolvimento Econômico, que envolvem questões políticas e históricas.
Araújo (2014) realizou estudo sobre a temática do desenvolvimento,
associando as percepções histórias com evolução do capitalismo, interligação com a
concepção de crescimento econômico e a forma sistêmica. O tema ligado ao
sistema, surgiu a partir da década de 1990, na qual o crescimento econômico é
reconhecido

como

desigualdade

social

e

econômica.

A

concepção

de

desenvolvimento era uma abordagem diretamente econômica, mensurada por
indicadores como PIB, renda e outros. A autora reforça que nesse período o
desenvolvimento passou a considerar outras variáveis e não somente o crescimento
econômico, sendo que tal concepção foi alterada pelos economistas com o
lançamento do Índice de Desenvolvimento Humano–IDH, na apresentação do
primeiro conceito de desenvolvimento humano no Relatório do Desenvolvimento do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento–PNUD.
O relatório do PNUD considerava o alargamento das oportunidades e
capacidades de escolha das pessoas, assim, passando a ser um tema desafiador,
tendo em vista a amplidão do conceito de desenvolvimento, com o reconhecimento
das diferentes formas de liberdades. Amartya Sen, economista ganhador do Prêmio
Nobel de Economia em 1998, representou um marco sobre o assunto com a
concepção do termo “desenvolvimento social”. A abordagem seniana, elenca as
privações a liberdade, dentre as quais pode–se citar a pobreza, negligência dos
serviços públicos, intolerâncias repressoras do Estado e carências de oportunidades
econômicas.

Tal abordagem expõe a teoria de que a riqueza gerada pelo
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crescimento econômico é um facilitador para obter a liberdade, na qual o indivíduo
realiza ações que deseja e valoriza, assim, definindo a teoria do desenvolvimento
como liberdade, (ARAUJO, 2014) (BARBOSA, 2017).
Delgado e Theodoro (2005) retratam o desenvolvimento econômico como
um paradigma teórico, realizando uma reflexão sobre retrospectiva econômica que
domina o pensamento político e teórico brasileiro. Os autores informam que houve
ausência do conceito de igualdade, como princípio básico para o desenvolvimento
econômico,

justificando

a

dificuldade

da

introdução

desta

vertente,

consequentemente não alterando as relações sociais que produzem a política
econômica no Brasil. Historicamente, no final do período imperial, surgiam
questionamentos sobre ausência de parte da população na força de trabalho nos
setores produtivos, especificamente os afrodescendentes. Bem como, ainda nesse
período, existia a concentração da estrutura fundiária, reforçando que desde aquela
época já se formava a necessidade de modernização e progresso para a trajetória
republicana brasileira.
Posteriormente, na segunda metade do século XX, a necessidade de
modernização transformou–se no conceito de desenvolvimento, associado ao
aspecto econômico até a década de 70. Á partir de 1980, o desenvolvimento adotou
conotações mais sociais, sendo que partir da década de 90, foi associado ao
desenvolvimento sustentável. A partir dos anos 2000, vincula–se a economia
globalizada.
De acordo com Silva (2017) o desenvolvimento econômico está relacionado
ao processo de civilização da humanidade, reforçando que é errônea a associação
de desenvolvimento econômico ao crescimento da riqueza, ou mais precisamente o
entendimento destes dois fenômenos como iguais, sendo verdadeiramente
diferentes.
O economista Furtado (1962) no livro “A pré-revolução brasileira”, retrata a
estagnação econômica e social da América Latina, na qual a mesma foi introduzida
ao processo produtivo moderno, fruto da importação das economias desenvolvidas,
como Europa, possuidora de desenvolvimento industrial. Consequentemente, a
teoria clássica da economia impossibilitava a compreensão das transformações
sociais vivenciadas nos países subdesenvolvidos. O autor, relembra a transição do
modelo brasileiro colonial exportador para uma economia industrial diversificada,
demandando uma necessidade de reforma na capacitação intelectual e estrutural do
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Estado como condição para o crescimento do país, resultando na possibilidade de
minimizar as desigualdades.
O pensamento furtadiano retrata o novo modelo de economia industrial
como resultado de distorções, dentre elas a social, em virtude da concentração de
renda e decisões econômicas do país, bem como a perpetua corrupção e atraso do
Estado, impedindo a equidade social e modernização da Administração Pública.
Segundo Bresser–Pereira (2017) o desenvolvimento econômico é como um
processo histórico que nasceu com a revolução industrial, formação do estado–
nação e capitalismo mercantil em cada país, partindo para a fase de acumulo de
capital como progresso técnico ou desenvolvimento econômico. Assim, reforçando a
passagem da sociedade pré-capitalista, que era baseada na tradição e religião, para
o surgimento da sociedade moderna, ou seja, o mercado e o Estado moderno, com
ênfase no liberalismo econômico (BRESSER–PEREIRA, 2017).
No desenvolvimento econômico ocorrem mudanças estruturais, institucionais
e culturais. As expressões de desenvolvimento e crescimento econômico são muito
utilizadas como sinônimas, entretanto quando ocorre aumento da renda per capita,
derivada do aumento da produtividade e não acarretando uma transformação na
economia de modo geral, o resultado é que na realidade não ocorreu nem
desenvolvimento e nem crescimento econômico (BRESSER–PEREIRA, 2017).
O pensamento furtadiano defende que o desenvolvimento econômico não é
apenas uma suposição do aumento dos padrões médios de vida resultante de um
aumento da produtividade, mas sim como conjunto com outros objetivos políticos,
como o desenvolvimento social, destacando a distribuição de renda menos desigual,
com o desenvolvimento político, com mais democracia e participação social,
(BRESSER– PEREIRA, 2017).
Todos estes conceitos são apresentados como um breve histórico do termo
desenvolvimento, tendo em vista a relevante conotação ideológica envolvida, sendo
citado nesta dissertação como uma estrutura social e econômica, definindo a forma
e intensidade de alocação dos recursos. A discussão envolvendo o termo
desenvolvimento é uma forma cotidiana de justificar as ações políticas e econômicas
praticadas na sociedade atual.
O desenvolvimento é um gênero incorporado de aspectos econômicos,
sociais, políticos e ambientais. (BRESSER–PEREIRA, 2017).
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2.3.2.

Desenvolvimento econômico e consumo de energia.

Goldemberg e Lucon (2008) afirmam que países em desenvolvimento o
consumo de energia registra altas taxas, devido ao crescimento populacional e
econômico, representando um crescimento de 4% nestas últimas décadas, com
previsões de duplicação do consumo a cada dezessete anos. Em alguns países,
como os africanos subsaarianos, o aumento do consumo de energia está
diretamente ligado ao crescimento populacional, o que acarreta um grande desafio
governamental, devido ao aumento das dificuldades relacionadas a criação de
empregos, redução das desigualdades, expansão da infraestrutura e dos serviços
públicos. Em outras nações este aumento no consumo de energia está interligado
ao crescimento econômico como resultado da independência polícia, acesso a
informação e integração na economia global.
Indicações sociais estão correlacionadas ao consumo de energia per capita
como a expectativa de vida, alfabetização e taxa de fertilidade.

Desta forma,

reforçando a importância da energia para desenvolvimento e podendo ser percebida
pela relação entre o consumo de energia comercial per capita e o IDH. Este índice é
composto pela longevidade (expectativa de vida), instrução (combinação de
alfabetização dos adultos e anos de escolaridade) e padrão de vida (poder de
compra, baseado no PIB).
O indicador mais evidente da relação do consumo de energia e IDH é a
renda, Goldemberg e Lucon (2008) ressaltam que o baixo consumo de energia é
considerado um bom indicador de pobreza e subdesenvolvimento de um pais, assim
como as condições sociais melhoram a medida que ocorre o aumento do consumo
de energia per capita, evidenciado pela definições dos autores:
“Para o consumo de energia comercial acima de 4 tep por pessoa por ano o
valor do IDH (maior do que 0,8) pode ser considerado alto para quase todos
os países. Esta parece ser, portanto, a energia mínima necessária para
garantir um nível de vida aceitável, apesar das grandes variações de
padrões de consumo e estilos de vida entre os países.” (GOLDEMBERG;
LUCON, 2008, p. 104).

O consumo direto de energia acentua a correlação entre IDH e consumo de
eletricidade. O consumo familiar mínimo deve ser aproximadamente 100 kWh/mês
ou 300 kWh per capita por ano, considerando uma família com quatro pessoas.
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Goldemberg e Lucon (2008) relatam que o balanço energético considera a energia
direta como a consumida nas residências, bem como a energia indireta a consumida
em atividades produtivas, na qual as pessoas não têm controle direto da quantidade
consumida, como uma lata de alumínio, embalagens e outros.
Amado

(2015)

desenvolveu

um

estudo

objetivando

melhorias

na

compreensão da relação do desenvolvimento socioeconômico e a alocação dos
recursos energéticos, na qual abordou a temática da estrutura da política de
eficientização. O autor enfatiza que o recurso energia é fundamental para a
continuidade das atividades econômicas e sociais, portanto é essencial um estudo
completo e, compreensão da relação desenvolvimento e uso da energia,
considerando as implicações sociais e políticas conectadas ao tema.
De acordo com Goldemberg e Lucon (2008), as políticas energéticas são
definidas com um conjunto de instrumentos financeiros e regulatórios utilizados
pelos governos, visando uma superação na melhoria da eficiência energética e
promoção do crescimento das energias renováveis. O QUADRO 1 retrata os
principais instrumentos financeiros e regulatórios utilizados.
QUADRO 1: INSTRUMENTOS FINANCEIROS E REGULATÓRIOS

Fonte: adaptado de goldemberg e lucon, 2008

A política energética é abordada por Santana (2015), como um instrumento
importantíssimo, devido ao seu papel de desempenho no cenário macroeconômico e
social em um país, em virtude de os preços dos insumos de energia atuarem como
moderador nas oscilações inflacionarias do mercado, gerando impactos nas contas
públicas e repercussões nas cooperações políticas. O setor elétrico brasileiro
vivenciou nos últimos anos uma trajetória de reformas que é alvo de intensos
debates na literatura especializada, conforme ressaltado por Santana (2015), que
publicou um trabalho comparativo de vinte anos das políticas de infraestrutura
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energética adotadas pelos países integrantes do BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China.
No comparativo, o autor considerou os dilemas federativos na coordenação das
políticas, os instrumentos de financiamento público e a coesão burocrática para
implementação das políticas, em que realiza análises de políticas públicas de
proteção social e mercado de trabalho, desenvolvimento industrial e inovação
tecnológica, infraestrutura energética e licenciamento ambiental.
Santana (2015) vislumbrava em identificar as vantagens do estado brasileiro
na promoção de políticas ao desenvolvimento e compara-las com outros países,
considerando aspectos como a competência das burocracias públicas, relações
entre Estado e sociedade, sob a ótica de coalização política de apoio das estratégias
de desenvolvimento. Na década de 1990, o Brasil iniciou uma reforma no modelo de
privatizações que gerou grande impacto no sistema elétrico, visando:
a) desverticalização da indústria, diferenciando os segmentos monopolistas
regulados de transmissão e distribuição, dos não monopolistas de geração e
comercialização;
b) privatização e iniciação do modelo comercial competitivo dos agentes;
c) independência da regulação técnica e econômica das atividades do setor
O setor de energia é apontado por Santana (2015) como o destaque da
econômica nacional até o final desta década, com investimentos em torno de R$ 1
trilhão, sendo que o segmento petróleo e gás absorverá 65% deste montante, em
virtude do projeto do pré-sal. No setor de energia elétrica serão investidos até 2020
o montante de R$ 150 bilhões em leilões de geração e transmissão, apontando
contratações de mais 10 mil MW em projetos eólicos.

2.4.

POLÍTICA SOCIAL E INDICADORES

A partir de 1990, Silva e Lima (2010) informam que o Brasil passou por
mudanças políticas e econômicas para estabelecer um novo cenário social,
implantando políticas públicas de educação, saúde, renda mínima e reforma agraria.
Bresser–Pereira (2017) relembra que historicamente, as nações definiram como
objetivos políticos centrais: a autonomia nacional e o desenvolvimento econômico.
Estes objetivos são relacionados com a definição de direitos de cidadania.
Após a Segunda Guerra Mundial, Perrucho Filho (2004) relata que o mundo
ocidental vem vivenciando o capitalismo com altas taxas de desenvolvimento
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econômico, transformando o Estado em um agente econômico e indutor do bemestar social. O mundo pós–crise do petróleo, na década de 70, instalou novas
concepções de governabilidade em países em desenvolvimento e pobre, elegendo
governos com ideologias liberais, evidenciando o dinamismo e complexo fenômeno
da globalização. O mesmo autor, afirma que com a ideologia liberal, surgiram novos
Estados

nacionais

e

de

livre

comercio,

aberto

ao

capital

transnacional,

transformando a função do Estado para regulador e controlador da economia,
gerando consequências nas políticas macro e microeconômicas, diminuindo os
recursos financeiros para políticas de assistência social de um modo geral
(PERRUCHO FILHO, 2004).
Wanderley (2015) estabelece que as políticas sociais fazem com que o
Estado desenvolva um papel de mediador, diante de crises em que estas políticas
sociais não são vertentes de enfrentamento da pobreza e, sim os fatores de
crescimento do mercado econômico, ressaltando que o movimento para equidade
social é muito lento.
Carvalho (2012) define a política pública social como proteção social e
desenvolvimento dos cidadãos, visando redução das desigualdades e pobreza,
assim como promoção efetiva de inclusão social da população.
Ávila (2001) enfatiza que para os centros de pesquisas, a avaliação política
social é um grande desafio, que necessita de uma inovação nos conceitos e
metodologias, tendo em vista a rejeição de modelos tradicionais, que não oferecem
informações substantivas para nexos do desempenho de políticas e programas
sociais. Existe uma complexidade no mundo contemporâneo em que a sociedade se
encontra na fronteira de uma nova e profunda transformação das formas básicas de
pensar, avaliar e agir, devido as visões particulares da realidade. Esta nova
sociedade tem seus próprios interesses, em que abrem caminho para uma nova
dinâmica social, caracterizada pela diversidade de pontos de vista e a legitima
manifestações de opiniões.
O estudo socioeconômico é mediado por opiniões, valores culturais e
econômicos, influenciando as mais diversas ações, que integram a estratégia dos
planejamentos públicos, por parte do Estado, visando a possibilidade de melhorias
no desenvolvimento social (ÁVILA, 2001).
Nos últimos anos, a sociedade brasileira sofreu profundas mudanças, nas
quais entrelaçam–se com a concepção de gestão social, necessitando da
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participação de vários atores na arena pública. O Estado atuando como regulador e
a sociedade, exercendo o controle social, resultando na governança para garantir os
direitos dos cidadãos e o acesso a qualidade da prestação de serviços. Entende–se
a gestão social como um processo de gerencia das ações públicas, desempenhadas
pelo Estado sob a governança, visando atingir a qualidade de vida e bem-estar dos
cidadãos (WANDERLEY, 2015).
De

acordo

com

Silva

e

Lima

(2010)

as

políticas

públicas

são

interdisciplinares, pois estimulam as dimensões sociais, ambientais, espaciais,
culturais e econômicas, portanto sendo necessário a verificação para qualificação ou
quantificação, utilizando–se de indicadores capazes de mensurar os impactos
positivos e negativos. Os autores conceituam indicador como aquele que indica e
que orienta, apontando a direção da meta estabelecida, agregando ou quantificando
informações de uma determinada realidade. Desta forma, os indicadores são
ferramentais que proporcionam apuração de resultados para avaliação de
desempenho e outros referenciais, para a tomada de decisão e reformulação ou
readequação necessária para o sistema social e econômico, medindo a eficácia das
políticas públicas, (SILVA E LIMA, 2010).
Mascarenhas (2006) informa na década de 60 surgiu no Estados Unidos os
indicadores socioeconômicos, gerando o Social Report que era um relatório que
apresentava as condições de vida da população, na qual destacava que o
crescimento econômico proporcionava melhoria da qualidade de vida.
Estatística pública e indicador social é diferenciado por Araujo (2014), sendo
a primeira subsidiada pelo planejamento público para políticas públicas, como uma
monitoria da efetividade da mesma. Enquanto que, indicador social é um dado social
disponível para diferentes interpretações, são apresentadas de forma isoladas, ou
seja, sem teoria social.

Os indicadores socioeconômicos são abordados por

Mascarenhas (2006) como instrumentos para a gestão pública, que possibilita a
avaliação da realidade da população, consequentemente tornando–se ferramenta
para sintetizar informações quantitativas e qualitativas, que são utilizadas para o
auxílio na tomada de decisão, face a atual realidade complexa.
Para uma avaliação socioeconômica, os autores Graciano e Lehfeld (2010),
informam que são necessários indicadores e critérios avaliativos, capazes de
descrever a realidade e interação com diversas situações. Desta forma, definem que
o indicador social é um recurso metodológico quantitativo, provido de significado
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social substantivo, possibilitando a quantificação ou substituição de um conceito
social abstrato, ou seja, aspectos da realidade social para analises de políticas
sociais.
Ávila (2001) ressalta que é recente no Brasil a avaliação de processos no
campo social, na qual é mais utilizada de forma sistemática nas áreas da saúde e
educação, sendo que as demais áreas possuem uma forma descontinua. As
avaliações sociais foram ancoradas fortemente pelas ciências econômicas,
matemáticas e biológicas, resultando na exacerbada ênfase da mensuração. Desta
forma, na concepção tradicional da avaliação social foi fortemente influenciada por
métodos econométricos, gerando mensuração estatística, descartando a perspectiva
multidisciplinar que pauta a sociologia, antropologia e outras ciências.

A

mensuração estatística dispõe ao pesquisador a quantificação de metas,
proporcionando uma visão de medição de resultados, também definida como
avaliação quantitativa.
Cajazeira e Jorge (2015) apresentam quatro gerações de índices, sendo a
primeira geração focada no acompanhamento da conjuntura macroeconômica e PIB
per capita como indicador de desenvolvimento. A segunda geração foi composta por
aspectos sociais como educação e saúde. A terceira geração de indicadores foram
os ambientais, como resultado do crescimento desordenado da urbanização. A
última geração focou na qualidade dos gastos públicos, mobilização dos agentes
econômicos e responsabilidade social.
De acordo com Silva e Lima (2010) a partir de 1980, surgiram novos
indicadores de grande relevância para a gestão pública, com dimensionamento
econômico, social, cultural, ambiental e espacial. Tais indicadores associados em
conjunto formulam um índice para nivelar a eficiência da política pública.
Os autores Cócaro, Cardoso, Pereira (2015) retratam que identificaram mais
de 45 sistemas de índices brasileiros, com 816 indicadores abordando 25 temos
diferentes, mas com limitações de deficiências de obtenções de

dados,

consequentemente baixa periodicidade e complexidade de cálculos.
Barbosa (2017) ressalta a existência de um volume razoável de índices de
avaliações

de

desenvolvimento,

diferenciando–se

entre

os

mesmos

pela

metodologia aplicada, algumas variáveis e periodicidade, dentre eles o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Firjan de Desenvolvimento Municipal
(IFDM),

Índice

de

Desenvolvimento

Social

do

BNDES

(IDS),

Índice

de
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Desenvolvimento Sustentável do IBGE, Índice IPARDES de Desempenho Municipal
(IPM) do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Índice de
Desenvolvimento Econômico (IDE) e Índice de Desenvolvimento Social (IDS) da
Superintendência dos Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
2.4.1.

Índice de Firjan de Desenvolvimento municipal

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) (2018)
criou em 2008 o Índice de Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), considerado
uma referência no acompanhamento do desenvolvimento socioeconômico dos
municípios brasileiros, abrangendo o dimensionamento das três principais áreas de
desenvolvimento humano: emprego e renda, saúde e educação.
O índice é composto por três subsíndices com pesos relativos, na qual a
instituição assegura testes estatísticos de validações e embasamentos teóricos,
conforme registrado no seu site, sendo exclusivamente elaborado com base em
estatísticas públicas oficiais do Ministérios do Trabalho, Educação e Saúde,
conforme demonstrado FIGURA 5 – RESUMO DAS VARIÁVEIS COMPONENTES
DO IFDM, POR ÁREA DE DESENVOLVIMENTOna FIGURA 5.
FIGURA 5 – RESUMO DAS VARIÁVEIS COMPONENTES DO IFDM, POR ÁREA DE
DESENVOLVIMENTO

Fonte: Barbosa (2017) adaptado pelo autor

O índice é apresentado com um valor que varia de 0 a 1, com faixas de
classificação

para

o

desenvolvimento

(CAJAZEIRA E JORGE, 2015):

dos

municípios

(BARBOSA,

2017)
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 0 ≤ IFDM ≤ 0,400: baixo desenvolvimentos;
 0,400 ≤ IFDM ≤ 0,600: desenvolvimento regular;
 0,600 ≤ IFDM ≤ 0,800: desenvolvimento moderado;
 IFDM > 0,800: alto desenvolvimento.

Pode–se destacar como características positivas para este índice os
aspectos conjunturais de emprego e renda, abordados sob a ótica da formalização
do mercado de trabalho e o crescimento da renda, bem como considerando os
aspectos qualitativos da educação brasileira, embasados por diversos fatores como
a quantidade de horas–aula e idade–série dos alunos. No dimensionamento da
saúde, destaca–se qualitativamente a atenção básica e o acompanhamento a
saúde. O índice é considerado uma importante ferramenta de gestão pública,
permitindo o comparativo ao longo dos anos, considerando a sua metodologia
atualizada e direcionada para a realidade municipal brasileira.
A FIRJAN publicou em junho de 2018 a “Pesquisas e Estudos
socioeconômicos” como uma série histórica com comparativos, demonstrando os
impactos econômicos nos municípios ocorridos nos últimos anos, na qual afirma que
o Brasil continua dividido, fortalecido pelos extremos exemplificados pelos 500
municípios mais desenvolvidos, sendo 50% composto por cidades da região
Sudeste, enquanto que a região Norte e Nordeste compõem a maioria dos 500
municípios menos desenvolvidos
A referida publicação evidencia a barreira dos desenvolvimentos dos
municípios não como resultante da falta de recursos financeiros e, sim da gestão de
tais recursos, reforçando a necessidade de ampliar e aprimorar uma política de
capacitação da gestão pública. A partir de 2014, o Brasil viveu uma recessão,
atrasando o crescimento nacional em 3 anos, evidenciado pelos índices de 2016
com nível abaixo de 2013, conforme demonstrado na FIGURA 6 da evolução do
IFDM Brasil.
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FIGURA 6 – EVOLUÇÃO DO IFDM BRASIL

Fonte: FIRJAN, 2018
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Desta forma, o FIRJAN (2018) projeta que a crise econômica custou uma
década de desenvolvimento para o mercado de trabalho formal, que falta saúde
básica para 77 milhões de brasileiros e que as metas do Plano Nacional de
Educação ainda estão muito longe de serem atingidas.

2.4.2.

Análise estatística

O estudo da sociedade é um processo complexo devido às múltiplas
dimensões envolvidas e, a estatística é uma ferramenta de análise da realidade
social. Como a sociedade é exposta diariamente a uma grande quantidade de
informações e, às vezes, numéricas, ora como consumidor e, ora como produtor,
faz–se necessário um conhecimento que proporcione compreensão destas
informações numéricas construídas. Desta forma, tal compreensão advém de
técnicas e métodos estatísticos. Atualmente, a estatística é tratada como uma
ciência voltada para o tratamento de dados que possibilitem analises e
interpretações, ou seja, tanto para consumidor como para o produtor de informações
numéricas (MEIRELLES, 2012); (MARTINS, 2008); (BRUNI, 2012); (STEVERSON,
1981).
Na

realidade

social,

independente

de

abordagens

qualitativas

ou

quantitativas, os dados podem proporcionar inferências levando a testes de
estimação, hipóteses ou outros, facilitando a manipulação de grande quantidade de
dados (MEIRELLES, 2012).
Como uma forma de delimitação deste estudo, neste capítulo são abordados
os conceitos de métodos estatísticos, medida de tendência central, medida de
dispersão, testes de hipóteses e amostragem por conglomerados.

I. Métodos estatísticos:

O método estatístico, conforme definição de Stevenson (1981), envolve a
análise e a interpretação de números, que são organizados e condensados em
dados para auxiliar no detalhamento relevante de informações. Os dados
estatísticos podem ser processados ou medidos sucessivamente para gerar grau de
variabilidade (STEVERSON, 1981).
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Lattin, Carroll e Green (2011) ressaltam que o desenvolvimento de métodos
para analise multivariada vivencia um grande crescimento decorrente da
complexidade do comportamento humano e suas características multivariadas,
influenciando os diferentes campos de pesquisas, gerando grande quantidade de
informações. É necessário para compreensão dos dados gerados das informações,
a utilização de métodos multivariados para analisar a associação entre dois ou mais
conjuntos de medidas, resultante em uma ou mais amostras de objetos. Os objetos
são portadores de medidas e podem ser pessoas, itens ou outros. A medida é um
processo que atribui propriedades ou características aos números (LATTIN,
CARROLL E GREEN, 2011).
Para uma percepção mais global do fenômeno, são necessárias ferramentas
estatísticas multivariadas, gerando uma análise da interpretação do conjunto de
dados resultante da aplicação de vários métodos e técnicas, abordados
simultaneamente. Diante da complexidade dos fenômenos, algumas informações
estatísticas desempenham funções importantes no processo de análise, como as
medidas de tendência central e dispersão dos dados (STEVERSON, 1981) (LATTIN,
CARROLL E GREEN, 2011).

II. Medida de tendência central e medida de dispersão:

Segundo

Stevenson

(1981)

os

dados

estatísticos

possuem

duas

características importantes: o valor central e a dispersão dos números. A medida
central é um indicador referencial que representa um conjunto numérico, em que as
mais utilizadas são: media, mediana e moda. O mesmo autor apresenta um resumo
comparativo das três medidas mais utilizadas, conforme QUADRO 2.
QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE MÉDIA, MEDIANA E MODA
Definição
∑ 𝑥𝑖
𝑛

Média

𝑥̅ =

Mediana

Metade dos valores são
maiores, metade menores

Moda

Valor mais frequente

Vantagens
1. Reflete cada valor
2. possui propriedades
matemáticas atraentes
1. Menos sensível a valores
extremos do que a média
1. Valor “típico”; maior
quantidade de valores
concentrados neste ponto

Limitações
1. é influênciada por valores
extremos
1. difícil de determinar para
grande quantidade de dados
1. não se presta a análise
matemática
2. pode não ser moda para
certos conjuntos de dados

Fonte: A autora: adaptado de Stevenson (1981)
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As medidas de dispersão são utilizadas para medir a representatividade da
media, sinalizando se os valores estão próximos uns dos outros, existem quatro
tipos: intervalo, desvio médio, variância e desvio padrão. O intervalo pode ser a
diferença entre o maior e o menor valor em um grupo ou o apontamento do maior e
o menor número. O desvio médio pode ser definido como a média dos desvios dos
valores a contar da média. Para uma amostra a variância é a média dos quadrados
dos desvios dos valores a partir da média, considerando 𝑛 − 1, sendo 𝑛 o conjunto
de números que constitui uma população. O desvio padrão pode ser resumindo
como a raiz quadrada positiva da variância. (STEVERSON, 1981); (MARTINS,
2008).
De acordo com Martins (2008), para medir a dispersão dos dados em
relação à media, deve–se analisar os desvios de cada valor em relação a respectiva
média, sendo que se os desvios são baixos significa pouca dispersão, enquanto se
os desvios são altos, considera–se dispersão elevada. Steverson (1981) demonstra
o cálculo da variância de uma amostra com base na equação 1.

𝑆𝑥2 =

∑( 𝑥𝑖 −𝑥̅ )2
𝑛−1

(1)

onde:
𝑆𝑥2 variância amostral
𝑥𝑖 elemento da amostra
𝑥̅ média amostral
𝑛 número da elementos da amostra

A variância demonstra o quão distante os dados estão da média, entretanto
esta medida de dispersão é calculada com base na diferença elevada ao quadrado,
podendo ocorrer camuflagem influenciada por valores que estão muito distantes da
media, resultando na dificuldade da sua interpretação, assim sendo necessário,
também o cálculo do desvio padrão. Estas duas medidas de dispersão medem a
distância entre a média e o respectivo dado, possibilitando uma complementação de
informações para facilitar a interpretação das variáveis (MARTINS, 2008)
(STEVENSON, 1981).
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O desvio padrão amostral desempenha uma função relevante na estatística,
segundo Steverson (1981), assim como é uma medida comumente utilizada para
distribuições, possuindo o cálculo com base na equação 2.

2

∑( 𝑥𝑖 −𝑥̅ )
𝑆 =√ 𝑛−1

(2)

onde,
𝑆 desvio padrão da amostral
𝑥𝑖 elemento da amostra
𝑥̅ média amostral
𝑛 número de elementos da amostra

Na variância, faz–se a definição do nível de significância estatística do
resultado, na qual a probabilidade da relação “entre as variáveis” ou a “diferença
entre as medias” da amostra observada podem ocorrer ao acaso. Tradicionalmente,
pode–se rejeitar a hipótese nula até 5%, ou seja, é o menor nível de significância
para rejeição da hipótese. Ressalta–se este percentual pode ser definido, de acordo
com a amostragem e a forma de julgamento a ser realizado para definição de
decisões (MARTINS, 2008) (STEVENSON, 1981) (LATTIN, CARROLL, GREEN,
2011).

III. Testes de hipóteses:

A hipótese estatística é tratada por Martins (2008) como uma suposição
referente ao valor de um parâmetro populacional ou natureza da distribuição de
probabilidade da variável populacional. Freund (2006) aborda a idéia de estabelecer
uma hipótese estatística para definir uma afirmação ou conjectura, de acordo com
um parâmetro de uma população.
Para Martins (2008) o teste de hipótese é definido como uma regra para
decisão de aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística, baseada em uma
amostragem. Assim, é possível a formulação de duas hipóteses:
 Hipótese nula (Ho): É a hipótese dita como verdadeira e que será
testada, normalmente assumida como contrária ao que se deseja
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testar. É a confirmação de que não existe "nenhuma diferença" ou
que “nenhum efeito” ocorreu entre as amostras;
 Hipótese alternativa (Ha): É a hipótese que se deseja verificar como
verdadeira, considerada quando a hipótese nula não tem evidência
estatística, ou seja, é rejeitada.
Freund (2006) elabora a teoria de rejeição ou não da hipótese nula,
esboçando estatisticamente o teste de significância, definindo que é “se a diferença
entre o que se espera sob a hipótese nula e o que se observa numa amostra for
grande demais para que possa razoavelmente ser atribuída ao acaso, rejeitamos a
hipótese nula “(Freund, 2006, pag 300). Com isso, o resultado obtido pode ser
considerado estatisticamente significante ou não–significante.
De acordo com abordagem de Freund (2006), o teste de hipóteses ou de
significância, pode auxiliar a tomada de decisão ou fazer uma alegação sobre uma
hipótese estatística, formulada para uma determinada população baseada em
parâmetros estabelecidos para a amostra. Em suma, o teste demonstra a aceitação
ou rejeição da hipótese nula e, consequentemente, da desta forma ser rejeitada ou
aceita a hipótese alternativa, de acordo com o nível de significância.
Segundo Martins (2008) é necessário dimensionar a probabilidade para
aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística, sendo que o nível de significância alfa (α)
indica o rigorismo utilizado no teste, quanto menor o valor de alfa maior será a
exigência para negação da hipótese nula.
Martins (2008) define que existem funções de densidade de probabilidade
que são modelos expressos por funções matemáticas. Estes modelos representam
variáveis de fenômenos sociais, assim como teorias de probabilidades fundamentais
para os métodos de inferência estatística. Os fenômenos sociais descritos por
inúmeras variáveis apresentam distribuições de probabilidade próximas do normal.
Bruni (2012) considera que, antes de definição de qual teste de hipótese
realizar, deve–se primeiramente analisar a distribuição dos dados, verificando a
existência de distribuição normal. O mesmo autor, ressalta que para aplicação em
casos com grandes amostras os dados, pode–se dispensar a verificação da
normalidade das amostras, tendo em vista a função do teorema central do limite.
Nos casos em que as amostras tenham distribuição normal, pode–se aplicar testes
paramétricos e não paramétricos para amostras que não possuem distribuição
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normal. Bruni (2012) aponta o teste de Kolmogorov-Smirnov ou simplesmente teste
K–S como um dos principais testes de verificação de normalidade de amostras.
O teste de hipótese para igualdade de médias é paramétrico quando podem
realizar inferências específicas sobre as populações. A característica básica do teste
paramétrico é que a distribuição de dados, seja normal ou próxima do normal e que
suas variâncias sejam iguais. Os testes não–paramétricos são aqueles que não
podem realizar inferências sobre a população, possui como característica básica a
distribuição de dados sem necessidade de normalidade. O teste não–paramétrico
pode ser denominado de teste com distribuição de dados livre (MARTINS, 2008).
O teste de hipótese não–paramétrico Mann–Whitney ou teste U é utilizado
para testar se duas amostras independentes foram retiradas de populações com
médias iguais, sendo um teste alternativo para o teste paramétrico de igualdade de
médias MARTINS (2008).
Segundo Stevenson (1981) a execução do teste Mann–Whitney consiste em
estabelecer o valor da significância, sua região bicaudal ou unicaudal, determinar e
localizar a estatística Z na curva. A aceitação ou rejeição da hipótese nula é feita
verificando em que região da curva se encontra a variável Z ou seu valor em relação
aos valores críticos Zc, FIGURA 7.
FIGURA 7 – REGIÕES PARA HIPÓTESE NULA VERDADEIRA

Fonte: A autora, adaptado de Bruni (2012)

Bruni (2012) informa que a definição da região da hipótese nula está
relacionada com a condição da hipótese alternativa. Caso a hipótese alternativa seja
determinada para que as amostras sejam diferentes entre si, ou seja μ1 ≠ μ2, a
região para a significância será bicaudal. Caso a hipótese alternativa seja a amostra
μ1 maior ou menor que μ2, μ1 > μ2 ou μ1 < μ2, a região para a significância será
unicaudal, FIGURA 7.
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Para encontrar o valor crítico da variável Z (Zc) é preciso conhecer os
valores da significância (α). A TABELA 1 mostra alguns dos principais valores de Zc,
Bruni (2012).

50
TABELA 1 – VALORES CRÍTICOS DE ZC
Nível de significância
Nível de significância
Valor crítico (Zc)
bicaudal
Unicaudal
20%
10%
1,28
10%
5%
1,65
5%
2,5%
1,96
2%
1%
2,33
1%
0,5%
2,58
Fonte: A autora, adaptado de Bruni (2012)

IV. Analise de Agrupamento:

A análise de agrupamento, segundo Lattin, Carroll e Green (2011), possui
metodologia de construção representativa de objetos, baseado nas medidas de
proximidade – similaridade ou dissimilaridades. Este método dividi um grande grupo
de elementos em grupos similares menores, facilitando a observação dos grupos
dissimilares ou diferentes. Em suma, a divisão de um grupo em subconjuntos mais
homogêneos facilita a análise de um grupo amplamente divergente.
Azambuja (2005) define que a análise de agrupamento é utilizada em
pesquisas cientificas como uma técnica que possibilita dividir dados que apresentam
elementos multidimensionais ou multivariados, na qual objetiva identificar padrões
ao formar grupos homogêneos, assim permitindo a identificação de padrões de
comportamento

dos

dados

analisados,

proporcionando

a

facilidades

na

compreensão, interpretações das observações e teorias cientificas.
A análise de agrupamento é muito utilizada nas áreas de psicologia para
classificação de perfis de personalidade ou no marketing, visando segmentação de
perfis de clientes, bem como na medicina para classificação de tipos de doenças
(SOUZA, 2017); (DANCEU; REIDY, 2006).
De acordo Martins (2008), a amostragem por conglomerados ou clusters
pode utilizar uma seleção de amostra aleatória simples e formar conglomerados. As
amostragens utilizam–se das formas:
𝑁 número de conglomerados da população
𝑛 número de conglomerados que foram sorteados
𝑚𝑖 número de elementos de conglomerados 𝑖 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛)
𝑚
̅ tamanho médio dos conglomerados da amostra
𝑀 número de elementos da população
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N

𝑚 = ∑ 𝑚𝑖
i=1

̅ = 𝑀/𝑛 tamanho médio dos conglomerados da população
𝑀
𝑥𝑖 = total de observações do conglomerado 𝑖
∑𝑥

𝑥̅ = ∑ 𝑚𝑖 = estimador da média populacional 𝜇
𝑖

Onde:
∑ 𝑥𝑖 = soma das observações de todos os conglomerados
∑ 𝑚𝑖 = soma de todos os tamanhos dos conglomerados
𝑝̂ =

∑ 𝑎𝑖
∑ 𝑚𝑖

Onde:
𝑎𝑖 = números de elementos do conglomerado 𝑖 que possui o atributo de
interesse do estudo.

Souza (2017) salienta que analise de agrupamento ou conglomerados ou
Cluster Analysis objetiva a aplicação de um método de separação de elementos de
uma amostra em um grupo, evidenciando similaridade de variáveis com outros
grupos heterogêneos. De forma, simplificada a análise de agrupamento utilizada
técnicas para identificação de uma população, ou seja, indivíduos ou objetos com
características similares, assim formando os algoritmos de conglomerados com
grupos com homogeneidade interna ou alta heterogeneidade. Existem métodos de
construção de conglomerados que são hierárquicos e não hierárquicos.
Colhiado (2017) reforça que o métodos de agrupamento mais utilizado é o
hierárquico, ou seja, os aglomerados são compostos por características de
similaridade no estágio de constituição do algoritmo, assim todo novo conglomerado
formado gera um agrupamento de conglomerado constituído a partir de estágios
anterior, aparecendo em um mesmo cluster, sempre unidos, sendo que uma vez
realizada a fusão, não será mais possível desfazer, ou seja, elementos unidos em
mesmo grupo não apareceram em grupos diferentes. Então, como propriedade
hierárquica,

pode

ser

representado

graficamente

pelo

Dendograma

ou

Dendrograma, que possui formato de arvore, reforçando a característica nivelar de
similaridade ou dissimilaridade.
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Souza (2017) descreve o dendograma como um diagrama bidimensional ou
diagrama de arvore, detalhando a topologia, conforme ilustrado na FIGURA 8.
FIGURA 8 – DESCRIÇÃO DE UM DENDOGRAMA

Fonte: SOUZA, 2017

O diagrama descreve a formação da hierarquia, sendo a altura determina a
ordem de união dos grupos, formados por nó interno, sendo parte constituída a partir
de nós terminais. Como o objetivo do dendograma é agrupar n grupos de um
tamanho

especifico

em

um

único

grupo

com

características

similares,

proporcionando ao pesquisador a possibilidade de agrupar características em vários
grupos, sendo necessária a definição de critérios de paralização de seleção para
obtenção dos diversos grupos.
Azambuja (2005), ressalta que a utilização o dendograma é uma forma de
observação de formação de grupos, enfatizando os grupos heterogêneos, definido
as etapas de uma análise de agrupamento:
1. Objetivos para definição do tratamento de dados, assim definindo as
características das variáveis como escalas ou valores;
2. Definição do coeficiente de similaridade ou dissimilaridade, que são
as escolhas de técnicas de agrupamentos e medidas de distancias;
3. Formação de grupos;
4. Interpretação dos resultados que são as avaliações dos dados,
podendo gerar o dendograma
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Com o dendograma é possível observar saltos na formação de grupos,
assim podendo analisar a formação de grupos de utopia, que são pequenos grupos
que se destacam no agrupamento geral por motivos diversos a serem explicados. A
FIGURA 9 ilustra um dendograma com representação de grupo composto por 27
elementos (AZAMBUJA, 2005).
FIGURA 9 – DENDOGRAMA

Fonte: Azambuja, 2005
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3.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Como o objetivo desta dissertação é uma análise socioeconômica com a
utilização de índices para comparativos quantitativos, não foram localizados estudos
acadêmicos com esta abordagem. No decorrer deste capitulo são apresentados
alguns trabalhos científicos relevantes com abordagens mais qualitativas, acerca da
temática da expansão da energia eólica.

3.1.

ANALISE CIENCIOMÉTRICA
Araújo e Moura (2017) desenvolveram estudo titulado “A Literatura Cientifica

sobre os impactos causados pela instalação de parques eólicos: analise
cienciométrica”, que retrata a expansão e impactos da energia eólica no Brasil.
A pesquisa obteve resultado de 33 artigos, com vantagens e desvantagens
geradas com a instalação de parques eólicos, conforme demonstradas nos gráficos
das FIGURA 10 e FIGURA 11.
FIGURA 10 – PRINCIPAIS BENEFICIOS DOS PARQUES EOLICOS DE 2006 A 2016

Fonte: Araujo e Moura (2017)
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FIGURA 11 – PRINICIPAIS MEIOS AFETADOS COM OS PARQUES EOLICOS ENTRE 2006 A 2016

Fonte: Araujo e Moura (2017)

Além dos impactos ambientais, conforme destacado na FIGURA 11, o meio
social é o mais afetado, destacando os principais argumentos encontrados nos
artigos, como benefícios e malefícios:
a) Garantia de novos empregos, reduzindo a emissão de dióxido de
carbono e proporcionando maior qualidade de vida;
b) A universalização do acesso à energia, desenvolvido regional e local,
bem como o estimo ao desenvolvimento tecnológico e industrial;
c) Ausência de avaliações do processo de instalação dos parques, tendo
em vista as vantagens apresentadas pelas empresas em um primeiro
momento;
d) Alteração das paisagens devido aos impactos visuais, emissão de
ruídos e resíduos dos canteiros de obras;
e) Interferências no convívio da população local, devido aos canteiros de
obras, privatizações de áreas públicas, restrições aos trabalhos e
lazer local.
Este trabalho enfatiza qualitativamente os diversos benefícios nas regiões
receptoras de parques eólicos que contribuem para a evolução socioeconômica e,
assim como os impactos sociais definidos como “injustiças da sustentabilidade” com
a respectiva omissão das proprietárias dos parques.

3.2.

IMPACTO MUNICIPAL.
Costa (2015) desenvolveu o estudo com o título de “Ventos que

transformam? Um estudo sobre o impacto econômico e social da instalação dos
Parques Eólicos no Rio Grande do Norte/Brasil “, em que aborda a política de
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aumento dos incentivos públicos para a geração de energia elétrica como um fator
determinante para o desenvolvimento da energia eólica no Brasil, destacando–se o
Estado do Rio Grande do Norte e os impactos econômicos na região.
O autor aponta qualitativamente os impactos socioeconômicos:
 Empregabilidade para região rural, movimentando a dinâmica local;
 Transformações

brutais

que

causaram

a

desestruturação

da

população com os efeitos negativos, tanto na interação com os
recursos naturais como nas ações impactantes das obras;
 Sobre o arrendamento da terra existe uma condição em que o
proprietário não poderá utiliza–la para outros fins. Durante a fase de
construção, o arrendamento de terra para uma torre pode ser de R$
150,00 e, na fase de operação o valor sobe para R$ 1500,00 por ano.
Em alguns municípios o valor pode chegar a R$ 2500,00 por torre por
ano. O valor do hectare ao mês é em média R$ 10,00;
 O EIA e RIMA apresentados para as licenças ambientais apresentam
omissões aos reais impactos socioculturais da região;
 Referente a capacitação de mão de obra, já existem cursos técnicos e
profissionalizantes, mas a empregabilidade é, em média, um ano na
fase inicial de construção.

O estado recebeu até 2015 investimentos de 15 milhões de reais, conforme
TABELA 2 que demonstra relevantes aumentos na arrecadação fiscal municipal,
entretanto o autor ressalta, que junto com o investimento veio o impacto social e
aumento dos custos municipais resultantes da criminalidade, prostituição, doenças
geradas

pelo

consumo

de

drogas

ilícitas,

transmissíveis), e gravidez em adolescentes.

DST

(doenças

sexualmente

57
TABELA 2 – INVESTIMENTOS NOS MUNICÍPIOS
ISSQN
Ano

MUNICÍPIOS
RIO DO FOGO

JOÃO CÂMARA

PARAZINHO

PEDRA GRANDE

2000

R$ 46.840,34

R$ 39.708,52

R$ 23,10

R$ 9.100,00

2001

R$ 9.472,18

R$ 20.508,48

R$ 8.932,73

R$ 29.732,18

2002

R$ 31.494,25

*

R$ 19.654,92

R$ 35.973,73

2003

*

R$ 146.434,55

R$ 17.573,33

R$ 53.972,39

2004

*

*

R$ 26.716,32

R$ 18.569,58

2005

*

*

R$ 46.347,82

R$ 45.962,35

2006

R$ 1.801.795,89

R$ 498.204,57

R$ 64.544,05

R$ 59.224,15

2007

R$ 371.768,20

R$ 365.356,56

R$ 66.166,24

R$ 73.705,39

2008

R$ 420.496,13

*

R$ 86.329,62

R$ 100.056,23

2009

R$ 441.686,29

R$ 597.354,92

R$ 89.676,90

R$ 45.035,64

2010

R$ 512.997,27

R$ 952.648,30

R$ 122.594,87

R$ 47.468,91

2011

R$ 678.548,24

R$ 2.412.756,67

R$ 2.531.991,46

R$ 66.442,46

2012

R$ 1.224.082,79

*

R$ 6.580.746,39

R$ 2.798.179,71

2013

R$ 1.710.831,00

*

R$ 3.330.186,00

R$ 1.663.967,00

Fonte: A autora, adaptado Rafael (2015)

Este trabalho relata os impactos sociais diversos, assim como um aumento
no volume financeiro proveniente da geração de emprego e arrecadação, mas
enfatiza o pouco desenvolvimento socioeconômico do Estado, em virtude da
fragilidade econômica da região, gerando uma falta de conexão destes grandes
empreendimentos eólicos com a economia real da localidade. O autor ressalta a
falta de integração com a economia regional e o pouco desenvolvimento baseado na
teoria

de enclave econômico, em analogia ao modelo da econômica latino–

americana de Celso Furtado, na qual o economista desenvolveu estudos
embasados em grandes empresas mineradores estrangeiras, instaladas no Peru e
Chile até o século XIX, em que exploravam a riqueza destes países, mas sem
proporcionar um real progresso na região.
A geração de energia eólica é um complexo conjunto de atividades
industrias,

nas

áreas

de

metalurgia,

siderurgia,

eletrônicos,

automotrizes,

equipamentos elétricos, fibra de carbono e outros. O autor reforça que o mercado
por si somente, não é capaz de produzir uma economia forte, pois em determinados
períodos arrecadam um grande volume de impostos, mas posteriormente pela
fragilidade econômica regional, não conseguem investir em atividades produtoras
para o segmento energia eólico. Assim, a energia eólica é baseada em processo de
exportação, gerando poucos reflexos para o desenvolvimento dos municípios
receptores, resultando em um enclave econômico. O autor afirma que os impactos
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positivos são contraditórios e, longe de atender as expectativas da população local
de desenvolvimento socioeconômico.

3.3.

IMPACTOS COMPARATIVOS: CEARÁ E TEXAS

Os autores Loureiro, Gorayeb e Brannstrom (2017) desenvolveram um
estudo de “Análise Comparativa de Políticas de implantação e resultados sociais da
energia eólica no Ceará (Brasil) e no Texas (EUA)”. O tema da energia eólica é
abordado como um rápido crescimento mundial, entretanto impactos sociais nas
comunidades e movimentos sociais organizados de oposição.
O QUADRO 3 demonstra um resumo das diferenças analisadas nas duas
regiões.
QUADRO 3 – ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO DAS REGIÕES RECEPTORAS
DE ENERGIA EÓLICA: ACARAÚ E TEXAS

Fonte: Loureiro, Gorayeb e Brannstrom (2017),

Na região do Texas domina a opinião em que o segmento eólico gera
vantagens positivas para o desenvolvimento econômico da região, resultante do
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aumento financeiro gerado com eventos de promoção e divulgação da energia
eólica, cursos técnicos, movimentação em restaurantes, hotéis e outras prestações
de serviços. Enquanto que no Estado do Ceará, os autores destacam a ausência e a
importância da aceitação social para promover um melhor desenvolvimento e
implantação deste segmento, que atualmente apresenta reflexos negativos gerados
pela falta de transparecia das vantagens econômicas e sociais para a região.
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

A seguir serão apresentados os materiais e métodos utilizados na
elaboração deste trabalho.

4.1.

MATERIAIS

Para a presente dissertação foi necessária a realização do levantamento e
coleta de dados sociais e econômicos de cidades receptoras ou não de parques
eólicos, divulgadas pelos sites do governo:
 Os parques eólicos e os potenciais outorgada (kW). Material obtido no
site da ANEEL;
 Os índices socioeconômicos como IDH, IDH–M e IFDM. Material
obtido nos sites: IBGE, IPEA e FIRJAN;
 A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) com o número de
empregos formais por atividade econômica. Material obtido no site do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
 Estatísticas referentes ao número de habitantes nos municípios
brasileiros, disponível no site do IPEA;
Os materiais e método propostos para este trabalho podem ser estendidos
para outras fontes ou temas, assim como também podem ser utilizadas diversas
ferramentas computacionais de suporte para entrada de dados no auxílio para as
fases de dimensionamentos e analises necessárias. No mercado atual existem
diversas ferramentas computacionais disponíveis, para o apoio no desenvolvimento
neste trabalho, a escolha é o software SPSS utilizado para os demonstrativos e
comparativos.
A funcionalidade da ferramenta computacional escolhida é detalhada a
seguir.

Software SPSS

A estatística possibilita a manipulação de uma infindável quantidade de
dados para elaborações de modelos de analises como tendências, padrões de
ações, previsões de resultados e outras. Para tanto, é necessário a utilização de
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softwares que facilitem a manipulação de grande quantidade de dados e
considerando as diferentes e diversas ferramentas computacionais disponíveis, a
escolhida foi o software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS para a
manipulação dos dados quantitativos, corroborando para estudo e análise dos
dados.
De acordo com Bruni (2012) o SPSS é dos softwares mais utilizados e um
recurso referencial em ciências sociais para análise de dados. Definido como uma
ferramenta computacional que opera com diferentes telas ou janelas projetadas que
possibilitam diferentes tratamentos de dados, oferecendo uma interface gráfica com
estilo semelhante a outras ferramentas do Windows, composto por caixas de
diálogos e menus.
É composto por dois ambientes:
 O ambiente do pacote estatístico, formado por um grande número de
procedimentos estatístico;
 O ambiente da linguagem SPSS que é um conjunto de palavras e
regras que são usados para executar comandos e os procedimentos
estatísticos.

As obtenções de informações e tratamento de dados são detalhadas no
próximo item.

4.2.

MÉTODO

O método utilizado para atingir o objetivo deste trabalho segue o fluxograma
detalhado na FIGURA 12.
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FIGURA 12 – FLUXOGRAMA DO MÉTODO PROPOSTO

Fonte: A autora

4.2.1.

Etapa 1: Definição de indicadores

Para atingir o objetivo proposto pelo estudo, são fundamentais as definições
das variáveis e seus respectivos períodos de amostragens, sendo essencial para
esta etapa uma pesquisa no site da ANEEL, para coletar informações de todos os
parques eólicos instalados e os potenciais outorgadas (kW) em funcionamento em
todo o país. Em virtude do grande número de informações apresentadas no referido,
faz–se necessária a organização das potências por cidade e ordenação por ordem
crescente de ano, conforme estruturado no APÊNDICE 1. Assim, pode–se
demonstrar resumo dos dados das potências instaladas por estado e quantidade de
parques, conforme TABELA 3.
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TABELA 3 – RESUMO DA QUANTIDADE DE PARQUES EÓLICOS E POTÊNCIA OUTORGADA

Fonte: A autora, adaptado da ANEEL (JULHO/2018)

A pesquisa no site na ANEEL foi realizada em julho de 2018, em que
apresentou a composição do potencial eólico brasileiro no total de 536 parques,
distribuídos em 14 estados e 95 cidades. O início das instalações foi há
aproximadamente 20 anos, mas percebe–se um grande volume de instalações
destes empreendimentos nos últimos 8 anos.
Devido ao grande volume de parques, cidades, estados e períodos da
potência outorgada, faz–se necessário uma triagem de variáveis que possam refletir
esta gama de cidades e períodos. Como o tema de desenvolvimento social e
econômico é multissetorial e complexo, foi iniciado buscas de variáveis nos sites
oficiais do governo como IBGE, IPEA, MTE, Ministério da Fazenda, Ministério da
Educação e outras instituições estaduais e municipais. Conforme ressaltado na
fundamentação teórica, os autores Cócaro, Cardoso, Pereira (2015), identificaram
mais de 45 sistemas de índices brasileiros, com 816 indicadores, abordando 25
temos diferentes, mas com limitações de deficiências de obtenções de dados,
consequentemente baixa periodicidade e complexidade de cálculos. Diante do
exposto, esbarra–se na disponibilidade dos mesmos para todas os municípios
receptores de parques eólicos e seus respectivos intervalos de anos, conforme
resumo dos dados coletados no site do ANEEL e estruturado no APÊNDICE 1.
O critério de escolha das variáveis considera a característica de
multidimensionamento e multivariáveis, tendo em vista a pergunta que norteia este
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estudo: Diante dos investimentos empreendidos no segmento eólico, surgi o
questionamento se houve evolução no desenvolvimento socioeconômico nas
cidades receptoras de parques eólicos. Para tanto, é necessária a utilização de
indicadores sociais e econômicos, abrangendo o dimensionamento das três
principais áreas de desenvolvimento humano composto por emprego e renda, saúde
e educação, capazes de embasar respostas ao questionamento, bem como
disponíveis para a gama de municípios e períodos apontados no APÊNDICE 1, o
índice escolhido como fonte de base de dados é o Índice de Desenvolvimento
Municipal – IFDM.
O índice é apresentado com um valor que varia de 0 a 1, com faixas de
classificação para o desenvolvimento dos municípios, assim como a aplicação de
cores para facilitar a visualização destas classificações:
 0 ≤ IFDM ≤ 0,400: baixo desenvolvimentos;
 0,400 ≤ IFDM ≤ 0,600: desenvolvimento regular;
 0,600 ≤ IFDM ≤ 0,800: desenvolvimento moderado;
 IFDM > 0,800: alto desenvolvimento.

A realização desta etapa visa atingir o segundo objetivo especifico deste
trabalho, complementado pelas próximas etapas 2, 3, 4 e 5.

4.2.2.

Etapa 2: Definições das amostragens

Para definições das amostragens, faz–se necessário uma triagem com base
nas informações, apresentadas de forma resumida:
 Municípios: 95 municípios receptores de parques eólicos em 14
estados;
 Período:

Instalações dos parques de 2006 a 2018, com grande

volume de instalações nos anos de 2011 a 2017, representando
87,16% do total de potência outorgada;
 Índice: definido o IFDM com a sua representatividade nas três
principais áreas de desenvolvimento humano, com disponibilidade de
dados de 2005 a 2016.
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Primeiramente, são definidas algumas nomenclaturas para identificação das
amostragens dos municípios:
a) Municípios testes: são os municípios receptores de parques eólicos
selecionados para o estudo e analise. São definidos como
referenciais, ou seja, são testados de forma comparativa com outros
municípios não receptores dos parques eólicos;
b) Municípios controles: são municípios não receptores de parques
eólicos. A definição desta nomenclatura, dever–se ao fato que são
municípios utilizados para comparativos, ou seja, como controles para
os municípios testados.
Diante do resumo acima, é possível estabelecer uma triagem e definição de
dois modelos de estudo de casos, que abordam amostragens comparativas de
municípios, considerando períodos de antes, durante e depois das instalações dos
empreendimentos eólicos, denominados de Caso 1 e Caso 2, detalhados na Fase A
e B.

FASE A: CASO 1

O caso 1 visa comparar o desenvolvimento dos municípios testes que
receberam instalações de parques eólicos durante o período de 2011 a 2016 (6
anos), devido a sua relevância com representatividade de 71% do total de potência
outorgada de 13.158.038,86 KW, conforme APÊNDICE 1. Assim, consequentemente
definindo o período que antecede as instalações (anos de 2006 a 2010).
A composição do caso 1 contém os municípios testes e os respectivos
municípios controles para os períodos definidos como:
1. Primeiro período: é o intervalo de 5 anos antes da instalação dos
parques, equivalentes aos anos de 2006 a 2010;
2. Segundo período: é o intervalo de 6 anos considerado como durante
as instalações dos parques eólicos, equivalentes aos anos de 2011 a
2016.
A matriz de dados é formada por 60 municípios testes, conforme relacionado
na Erro! Fonte de referência não encontrada..
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TABELA 4 – SELEÇÃO DOS MUNICIPIOS TESTES

Fonte: A autora, adaptado da ANEEL
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Nesta primeira triagem, cinco municípios são excluídos devido à baixa
potência outorgada, ou seja, não possuindo representatividade sobre o montante:
Iturama/MG com 156 KW; Cabo de Santo Agostinho/PE com 2000 KW; Pelotas/RS
com 1,98 KW; Tubarão/SC com 2100 KW; Boituva/SP com 2,24 KW. Em virtude da
periodicidade, o município de Galinhos/RN, também foi excluído da seleção pela
falta dados que compõem o IFDM.
Os 60 municípios testes selecionados estão distribuídos em 8 estados,
conforme FIGURA 13.
FIGURA 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS TESTES

Fonte: A autora, Adaptado de Google Maps, 03/11/2018

Os 8 estados são formados por: 10 municípios na Bahia; 10 municípios no
Ceará; 6 municípios em Pernambuco; 5 municípios no Piauí; 17 municípios no Rio
Grande do Norte, 1 município no Sergipe, 9 municípios no Rio Grande do Sul e 2
municípios em Santa Catarina.
Os municípios controles são definidos com base nos critérios de localização
e população, disponíveis no site do IPEA, assim para cada município teste, outro
município controle foi selecionado, prevalecendo o primeiro e segundo período:
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 Localização: seleção de município pertencente ao mesmo Estado dos
municípios testes;
 População: quantidade de habitantes equivalente até 25% para mais
ou para menos com base na média de 2006 a 2016 dos municípios
testes.
Nesta regra de seleção dos municípios controles, ressalta–se uma exceção
que Parnaíba/PI, pois possui população média de 147.380, que em virtude da falta
de outro município no mesmo Estado, com aproximadamente 25% do número de
habitantes, foi selecionado o município de Picos, com uma população média de
71.825, ou seja, com quase 51% a menos no total de habitantes.
Os 60 municípios controles são os definidos na
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TABELA 5, organizados com base na ordem alfabética dos municípios
testes.

70
TABELA 5 – RELAÇÃO DE MUNICIPIOS CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do IPEA
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FASE B: CASO 2

O caso 2 visa comparar o desenvolvimento dos municípios testes com a
seleção de períodos sem a movimentação da instalação dos parques eólicos, ou
seja, isolar o período para observar o comportamento dos municípios antes e após a
instalação dos parques.
Diferente do caso 1, o critério de seleção para o caso 2, refere–se aos
municípios testes que receberam parques eólicos entre 2008 a 2014, assim como os
respectivos municípios controles para os períodos definidos como:
1. Primeiro período: é o intervalo de 2 anos antes da instalação dos
parques, equivalentes aos anos de 2006 a 2007;
2. Segundo período: é o intervalo de 2 anos considerado pós–
instalações dos parques, equivales aos anos de 2015 a 2016.
Ressalta–se que entre o primeiro e segundo período, os municípios testes
selecionados não devem possuir registros de potências outorgadas. Não foi possível
a inclusão de 2017, em virtude da falta dos índices – IFDM. A matriz de dados é
formada pelos municípios testes relacionados na TABELA 6.
TABELA 6 – CASO 2: RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS TESTES

Fonte: A autora, adaptado da ANEEL

72
Para a seleção dos municípios testes, ressalta–se a exceção de
Galinhos/RN, que foi excluído devido à falta dados dos índices de todos os anos por
parte do IFDM, acrescentando a esta exclusão mais dois municípios devido a
baixíssima potência outorgada: Pelotas/RS com 1,98 KW e Boituva/SP com 2,24
KW.
Os municípios controles são definidos com base nos critérios de localização
e população, disponíveis no site do IPEA, assim para cada município teste, outro
município controle foi selecionado, prevalecendo o primeiro e segundo período:
 Localização: seleção de município pertencente ao mesmo Estado dos
municípios testes;
 População: quantidade de habitantes equivalente até 25% para mais
ou para menos com base na média de 2006 a 2016 dos municípios
testes.
Os municípios controles são selecionados conforme TABELA 7, organizados
com base na ordem alfabética dos municípios testes.
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TABELA 7 – CASO 2: RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do IPEA

4.2.3.

Etapa 3: Coleta de dados

Conforme a etapa 1, o índice socioeconômico a ser utilizado para a matriz
de dados é o IFDM de emprego e renda, educação e saúde, disponibilizados no site
do FIRJAN.
Nesta etapa do método é dedicada para a modelagem do software SPSS,
visando os cálculos das medias, medidas de dispersão de variância e desvio padrão,
para a análise do comportamento dos dados nos períodos propostos.
Para o desenvolvimento deste estudo, o nível de significância considerado
será a partir de 1%, com a análise do desvio padrão para que as duas medidas de
dispersão possam auxiliar o processo de observações e interpretação dos dados.

FASE A: CASO 1
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Para o caso 1, os dados coletados são referentes aos 60 municípios testes e
60 municípios controles para avaliações e comparativos dos grupos.

Municípios testes: IFDM
Os dados do IFDM – índices emprego e renda, educação e saúde –
conforme APENDICE 2 – são coletados e utilizados como entrada no software SPSS
para cálculo de média, variância e desvio padrão para o primeiro período,
previamente definidos na etapa 2, ou seja, dos anos de 2006 a 2010.
Primeiramente, os dados do IFDM emprego e renda são inseridos no
software e executado os comandos de Estatísticas Descritivas com a aplicação da
opção de media com dispersão de desvio padrão e variância para geração do
relatório de saída ou output file. O mesmo processo é realizado para o segundo
período, ou seja, dos anos de 2011 a 2016 para os 60 municípios testes, assim
gerando o output file.
Com os relatórios gerados pelo SPSS é possível a modelagem e
apresentação com o primeiro e segundo período, conforme FIGURA 14. Em
seguida, repete–se todo o processo de inserção de dados e execução dos comados
para o primeiro e segundo período referente aos índices de educação, gerando o
output file e, possibilitando, a apresentação conforme FIGURA 15. Por último, o
mesmo processo é realizado para os índices de saúde dos 60 municípios testes
para o primeiro e segundo período, gerando o output file, conforme FIGURA 16.

75
FIGURA 14 – OUTPUT FILE: IFDM EMPREGO E RENDA DOS MUNICÍPIOS TESTES – CASO 1

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FIGURA 15 – OUTPUT FILE: IFDM EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TESTES – CASO 1

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FIGURA 16 – OUTPUT FILE: IFDM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS TESTES – CASO 1

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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Municípios controles – IFDM
O mesmo processo realizado para os municípios testes referentes aos dois
períodos, são realizados para os municípios controles, ou seja, os dados do IFDM –
índices emprego e renda, educação e saúde – conforme APENDICE 2 – são
coletados e utilizados como entrada no software SPSS para cálculo de média,
variância e desvio padrão.
Inicia–se a inserção de dados do IFDM – índices emprego e renda dos 60
municípios para o primeiro período, que corresponde aos anos de 2006 a 2010, são
executados os comandos de Estatísticas Descritivas com a aplicação da opção de
media com dispersão de desvio padrão e variância, gerando o relatório dos
respectivos cálculos ou output file. Novamente os dados do IFDM emprego e renda
são inseridos, agora referente ao segundo período, ou seja, de 2011 a 2016,
executados os mesmos comandos para cálculo da média, variância e desvio padrão,
gerando output file, para modelagem e apresentação conforme FIGURA 17.
Em seguida, são inseridos os dados referentes aos índices de educação do
primeiro período e gerado o output file. Repeti–se o processo para o segundo
período, para cálculo das medias, variâncias e desvio padrão, possibilitando a
modelagem dos resultados, conforme FIGURA 18.
Por último, são inseridos os dados referentes aos índices de saúde para
primeiro período, executado os mesmos comandos para geração do output file,
referente à media, variância e desvio padrão. Repeti–se o processo para o segundo
período, conforme apresentação na FIGURA 19.
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FIGURA 17 – OUTPUT FILE: IFDM EMPREGO E RENDA DOS MUNICÍPIOS CONTROLES – CASO
1

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FIGURA 18 – OUTPUT FILE: IFDM EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTROLES – CASO 1

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FIGURA 19 – OUTPUT FILE: IFDM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONTROLES – CASO 1

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FASE B: CASO 2

Os dados coletados são referentes aos 21 municípios testes e 21 municípios
controles para desenvolvimento desta fase.

Municípios testes: IFDM
Os dados do IFDM – índices emprego e renda, educação e saúde –
conforme APENDICE 3 – são coletados no site do FIRJAN e utilizados no software
SPSS para modelagem.
Primeiramente, a base de dados inserida no software é referente ao IFDM
emprego e renda do primeiro período – anos 2006 e 2007. São executados os
comandos de Estatísticas Descritivas com a aplicação da opção de media com
dispersão de desvio padrão e variância, gerando o relatório de cálculos ou output
file. Na sequência, realiza–se o mesmo processo no software, com os dados dos 21
municípios testes do segundo período, possibilitando a modelagem e apresentação
dos resultados, FIGURA 20.
Os dados do IFDM de educação do primeiro período são inseridos no SPSS
e executado os comandos de Estatísticas Descritivas com a aplicação da opção de
media com dispersão de desvio padrão e variância, gerando output file. Repedi–se
o mesmo processo para com os dados do segundo período, gerando os resultados e
apresentando–os, conforme FIGURA 21.
Por último, os dados do primeiro período do IFDM de saúde para os
municípios testes são inseridos e executados os comandos no SPSS de Estatísticas
Descritivas com a aplicação da opção de media com dispersão de desvio padrão e
variância. Novamente, repete–se o processo para o segundo período e geração do
output file com apresentação, conforme FIGURA 22.
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FIGURA 20 – OUTPUT FILE: IFDM EMPREGO E RENDA DOS MUNICÍPIOS TESTES – CASO 2

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
FIGURA 21 – OUTPUT FILE: IFDM EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TESTES – CASO 2

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FIGURA 22 – OUTPUT FILE: IFDM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS TESTES – CASO 2

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN

Municípios controles – IFDM
Os dados do IFDM – índices emprego e renda, educação e saúde –
conforme APENDICE 3 – são coletados e utilizados como entrada no software SPSS
para cálculo de média, variância e desvio padrão para os 21 municípios controles.
O processo no SPSS, inicia–se com a inserção da base de dados do IFDM
emprego e renda do primeiro período (2006 e 2007), são executados os comandos
de Estatísticas Descritivas com a aplicação da opção de media com dispersão de
desvio padrão e variância, gerando o relatório dos respectivos cálculos ou output file.
Novamente, o mesmo processo é realizado, mas os dados 21 municípios controle do
IFDM emprego e renda do segundo período (2015 e 2016), gerando os resultados
dos cálculos e apresentação, conforme conforme FIGURA 23.
O IFDM de educação do primeiro período dos municípios controles são
lançados no SPSS para geração cálculo das medias, variâncias e desvio padrão.
Repete–se o mesmo processo para o segundo período, possibilitando a modelagem
dos resultados, conforme FIGURA 24.
Esta fase, finaliza–se com cálculo da média, variância e desvio padrão
referente a base de dados do IFDM saúde com a inserção de dados do primeiro
período para execução dos comandos e geração de relatório de resultados ou output
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file, com a repetição do processo com os dados do segundo período, possibilitando
a modelagem e apresentação, conforme FIGURA 25.
FIGURA 23 – OUTPUT FILE: IFDM EMPREGO E RENDA DOS MUNICÍPIOS CONTROLES – CASO
2

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
FIGURA 24 – OUTPUT FILE: IFDM EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTROLES – CASO 2

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN
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FIGURA 25 – OUTPUT FILE: IFDM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONTROLES – CASO 2

Fonte: A autora, adaptado da FIRJAN

4.2.4.

Etapa 4: Analise de Agrupamento

Nesta etapa de aplicação do método é necessária uma delimitação do
detalhamento da amostragem para a análise de agrupamento ou clusters, visando o
auxílio na observação dos padrões de comportamentos e facilitar a compreensão
dos dados. A seguir são detalhadas as parametrizações:
I.

Definições de dados: são as médias dos três índices aplicados nos
dois períodos, conforme etapa anterior;

II.

Método de agrupamento: hierárquico;

III.

Definição do coeficiente de similaridade ou dissimilaridade: será
aplicada a medida de distância euclidiana ao quadrado, que é um
coeficiente de dissimilaridade, na qual indica a proximidade entre os
elementos, calculando o coeficiente de representatividade da
distância física entre os pontos.

IV.

Algoritmo ou técnica de agrupamento: Ward que forma grupos com
alta homogeneidade interna e mínima variância, na qual cada
elemento da amostra pertence ao aglomerado em relação ao vetor de
medias correspondente do grupo;
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V.

Representatividade do método hierárquico: Será a geração do
dendograma ou dedrograma, para corroborar com a interpretação dos
resultados.

A base de dados composta pelas médias dos índices de emprego e renda,
educação e saúde são inseridos no software SPSS e são executados os comandos
de Analisar, Classificar, Cluster Hierárquico para abrir janela de escolha de opções,
conforme resumo demonstrativo na FIGURA 26.
FIGURA 26 – SPSS, MENU PARA EMISSÃO DE DENDROGRAMA

Fonte: A autora

Na revisão da literatura, o item referente a determinação do número de
grupos é abordado por vários autores com diversas teorias e sugestões. Para este
estudo não são lançados os números de grupos, deixando livre para a elaboração
do software.

FASE A: CASO 1

A FIGURA 27, demonstra os dendogramas elaboradas, referente aos
municípios testes e controles do primeiro e segundo período.
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FIGURA 27 – CASO 1: DENDOGRAMAS DOS MUNICIPIOS TESTES E CONTROLES, 1º E 2º
PERIODO
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CONTINUAÇÃO - FIGURA 27 – CASO 1: DENDOGRAMAS DOS MUNICIPIOS TESTES E
CONTROLES, 1º E 2º PERIODO

Fonte: A autora
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O dendograma apresentado das médias dos índices de emprego e renda,
educação e saúde dos 120 municípios testes e controles, referente ao primeiro
período, demonstra a formação de 6 grupos, sendo o primeiro grupo constituído por
8 partições, com nível de fusão de 1 – altura do primeiro nó – assim, apresentando
mais homogeneidade, mesmo com variáveis diferentes de todos os municípios. Em
seguida, ocorrem as fusões com o segundo, terceiro e quarto grupos, com níveis de
altura de 2, 3 e 5. Nos próximos passos, os municípios são unidos ao quinto e sexto
grupo, ocorrendo um salto devido a fusão com alturas de 13 e 25, indicando a
constituição de grupos mais heterogêneos e maiores.
No segundo período, formam–se 7 grupos. O primeiro grupo é constituído de
11 partições com altura 1 no primeiro nó, demonstrando maior homogeneidade
nesta etapa. O segundo, terceiro, quarto e quinto grupos apresentam partições mais
próximas, com alturas de 2,3,4 e 5. Enquanto, que o sexto e sétimo grupo
demonstram mais distanciamento, com altura de 14 e 25, apresentando maior
dissimilaridade, formando grupos mais heterogêneos.

FASE B: CASO 2

A FIGURA 28, demonstra uma ilustração dos dendogramas elaboradas,
conforme apêndice 5, referente aos municípios testes e controles do primeiro e
segundo período.
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FIGURA 28 – CASO 2: DENDOGRAMAS DOS MUNICIPIOS TESTES E CONTROLES, 1º E 2º
PERIODO

Fonte: A autora

O dendograma apresentado das médias dos índices de emprego e renda,
educação e saúde dos 42 municípios testes e controles, referente ao primeiro
período, demonstra a formação de 6 grandes grupos. O primeiro grande grupo com
maior homogeneidade dos municípios com altura do primeiro nó ou nível de fusão
de 1, é constituído com 8 partições. Na sequência, observa–se a proximidade e
formação do segundo e terceiro grupo com alturas 2 e 3. Os demais grupos – 4,5, e
6 – apresentação maior distanciamento, dissimilaridade e grandes blocos.
O diagrama do segundo período, apresenta–se com 5 grandes grupos. O
primeiro grupo com altura de 1 e similaridade no comportamento das suas
composições, com maior proximidade com o 2 grupo. Os demais 3º, 4º e 5º grupos
apesentam–se com maior distanciamento e heterogeneidade.
Esta etapa visa atingir o terceiro objetivo especifico deste estudo.
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4.2.5.

Etapa 5: Testes de hipóteses

Esta etapa do método é destinada a realização do teste U de Mann–
Whitney, referente à diferença de médias do IFDM dos índices de emprego e renda,
educação e saúde. O objetivo é verificar se há dissemelhança entre as médias dos
municípios testes e controles, considerando os respectivos primeiros e segundos
períodos.
Para o desenvolvimento desta etapa é necessário a definição de alguns
parâmetros das hipóteses para o caso 1 e caso 2, considerando os dois periódicos:
1. Definição das hipóteses: A hipótese nula (H0) é verificada para a
condição que a média populacional dos municípios testes (μ1) é igual
à média populacional dos municípios controles (μ2). A hipótese
alternativa (Ha) é confirmada para a condição que a média
populacional dos municípios testes (μ1) são maiores que a média
populacional dos municípios controle(μ2):
 H0: μ1 = μ2 as médias dos grupos são iguais;
 Ha: μ1 > μ2 a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2.
2. O nível de probabilidade para a significância (α) é definido em 0,025,
sendo a análise do teste Unicaudal. Pela TABELA 1 o valor de Zc é
1,96.
Para a execução do teste U, a fundação teórica recomenda, inicialmente, a
realização do teste de normalidade das amostras, sendo escolhido para este estudo
o teste K–S, com a aplicação da significância igual a 0,05. A execução é realizada
no software SPSS com a inserção das medias dos IFDM emprego e Renda,
educação e saúde de forma separada, para o primeiro e segundo período para o
caso 1.
São executados os comandos no software de “Analisar”, “Testes não
paramétricos”, “Caixas de diálogos legadas”, “K–S de uma amostra”. Em seguida, os
dados são inseridos na opção “Lista de variável de teste”, gerando o resultado
conforme figura 29
Erro! Fonte de referência não encontrada.
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FIGURA 29 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE K–S, IFDM EMPREGO E RENDA, 1º E 2º
PERÍODO – 120 AMOSTRAS DOS MUNICIPÍOS TESTES E CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.

O mesmo processo é realizado para os dados do IFDM educação do
primeiro e segundo período e, posteriormente para o IFDM saúde, conforme Figuras
30 e 31.
FIGURA 30 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE K–S, IFDM EDUCAÇÃO, 1º E 2º PERÍODO – 120
AMOSTRAS DOS MUNICIPÍOS TESTES E CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 31 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE K–S, IFDM SAÚDE, 1º E 2º PERÍODO – 120
AMOSTRAS DOS MUNICIPÍOS TESTES E CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.

O teste K–S demostrou que para o IFDM emprego e renda não apresentam
distribuição normal, indicando que devem ser realizados teste não paramétricos para
análise das diferenças entre as amostras. Para o IFDM educação ocorre uma
distribuição normal, assim possibilitando a realização de teste paramétrico ou não
paramétrico.
No IFDM saúde, as amostras referentes aos municípios testes do primeiro
período, municípios controles do primeiro e segundo período possuem distribuição
normal, indicando a realização de testes paramétricos ou não paramétricos. Para
municípios testes referentes ao segundo período, ocorre uma distribuição não
normal, indicando a realização de teste não paramétrico. A inexistência de
homogeneidade da normalidade das amostras, possibilita a realização do teste não
paramétrico Mann–Whitney.
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Processo semelhante é praticado para o teste K–S de normalidade dos
dados referente as medias dos índices IFDM emprego e Renda, educação e saúde
para o Caso 2, de forma separada, para o primeiro e segundo período, conforme
demonstrativos nas figuras 32, 33 e 34.

FIGURA 32 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE K–S, IFDM EMPREGO E RENDA, 1º E 2º
PERÍODO – 42 AMOSTRAS DOS MUNICIPÍOS TESTES E CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 33 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE K–S, IFDM EDUCAÇÃO, 1º E 2º PERÍODO – 42
AMOSTRAS DOS MUNICIPÍOS TESTES E CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 34 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE K–S, IFDM SAÚDE, 1º E 2º PERÍODO – 42
AMOSTRAS DOS MUNICIPÍOS TESTES E CONTROLES

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.

Para o caso 2 é possível observar que o teste K–S demonstra que quase
todas as amostras do IDFM possuem distribuição normal, indicando podem ser
realizados teste paramétricos ou não paramétrico. para análise das diferenças entre
as medias. O teste K–S aplicado nas amostras dos municípios controles no segundo
período, demonstrou a distribuição não normal, indicando que pode ser aplicado o
teste não paramétrico para análise das diferenças entre as medias. Assim, a
inexistência de homogeneidade da normalidade das amostras, indica a possibilidade
de utilização do teste não paramétrico Mann–Whitney.
Após aplicação do teste de normalidades das amostras, inicia–se as Fases
A e B para os casos 1 e 2 com a execução do teste U.
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FASE A: CASO 1:

São utilizados como base de dados as medias calculadas na terceira etapa
deste método, referentes ao IFDM – índices emprego e renda, educação e saúde –
para os 120 municípios testes e controles.
IFDM – índices emprego e renda
Para iniciar o processo no software SPSS, é necessário a definição das
amostras como grupo 1 para os municípios testes e grupo 2, para os municípios
controles.
A base de dados referente à média do IFDM emprego e renda do primeiro
período (2006 a 2010) são inseridas no software para o cálculo da estatística Z, que
representa a posição referente a hipótese nula ou alternativa. São executados os
comandos de “Analisar”, “Testes não paramétricos”, “Caixas de diálogos legadas”, “2
amostras independentes...”. Em seguida, define–se os dados na “Lista de variável
de teste”, como grupos 1 e 2 para a “Variável de agrupamento”, com a execução do
teste na opção “U de Mann–Whitney” para geração de relatório com resultados ou
output file, conforme FIGURA 3735Erro! Fonte de referência não encontrada..
FIGURA 35 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE U, IFDM EMPREGO E RENDA, 1º PERÍODO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.

Com o valor estatístico de Z é possível uma representação gráfica, conforme
a Figura 36, com apresentação da divisão das áreas de H0, Ha e a posição da
estatística Z.
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FIGURA 36 – ESTATÍSTICA Z, CASO 1: 1º PERÍODO – IFDM EMPREGO E RENDA

Fonte: A autora.

O mesmo processo deve ser repetido com os dados referente à média do
IFDM emprego e renda do segundo período (2011 a 2016), em que são inseridas no
software para o cálculo da estatística Z, para geração de relatório com resultados,
conforme Figura 37, possibilitando a apresentação da divisão das áreas de H0, Ha e
a posição da estatística Z na Figura 38.
FIGURA 37 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE U, IFDM EMPREGO E RENDA, 2º PERÍODO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 38 – ESTATÍSTICA Z, CASO 1: 2º PERÍODO – IFDM EMPREGO E RENDA

Fonte: A autora

IFDM – índices educação
A base de dados referente à média do IFDM educação do primeiro período
(2006 a 2010) são inseridas no software para o cálculo da estatística Z, que
representa a posição referente a hipótese nula ou alternativa. São executados os
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comandos de “Analisar”, “Testes não paramétricos”, “Caixas de diálogos legadas”, “2
amostras independentes...”. Em seguida, define–se os dados na “Lista de variável
de teste”, como grupos 1 e 2 para a “Variável de agrupamento”, com a execução do
teste na opção “U de Mann–Whitney” para geração de relatório com resultados ou
output file, conforme FIGURA 3739 e na Figura 40 a apresentação da divisão das
áreas de H0, Ha e a posição da estatística Z na Figura 41
FIGURA 39 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE U, IFDM EDUCAÇAÕ, 1º PERÍODO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS
FIGURA 40 – ESTATÍSTICA Z, CASO 1: 1º PERÍODO – IFDM EDUCAÇÃO

Fonte: A autora

Processo semelhante para desenvolvido para o segundo período para
cálculo de Z, geração de output fine e demonstrativo com representação da divisão
das áreas de H0, Ha e a posição da estatística Z nas Figura 41 e Figura 42.
FIGURA 41 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE U, IFDM EDUCAÇAÕ, 2º PERÍODO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS

98
FIGURA 42 – ESTATÍSTICA Z, CASO 1: 2º PERÍODO – IFDM EDUCAÇÃO

Fonte: A autora

IFDM – índices saúde
A base de dados referente à média do IFDM saúde do primeiro período
(2006 a 2010) são inseridas no software para o cálculo da estatística Z.
São executados os comandos de “Analisar”, “Testes não paramétricos”,
“Caixas de diálogos legadas”, “2 amostras independentes...”. Em seguida, define–se
os dados na “Lista de variável de teste”, como grupos 1 e 2 para a “Variável de
agrupamento”, com a execução do teste na opção “U de Mann–Whitney” para
geração de relatório com resultados ou output file, conforme FIGURA 3743 e na
Figura 44 a apresentação da divisão das áreas de H0, Ha e a posição da estatística Z
na Figura 45
FIGURA 43 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE U, IFDM SAUDE, 1º PERÍODO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS
FIGURA 44 – ESTATÍSTICA Z, CASO 1: 1º PERÍODO – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora
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O mesmo processo é realizado para o segundo período, com resultados
apresentados nas Figura 45 e Figura 46
FIGURA 45 – CASO 1: OUTPUT FILE DO TESTE U, IFDM SAUDE, 2º PERÍODO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS
FIGURA 46 – ESTATÍSTICA Z, CASO 1: 2º PERÍODO – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora

FASE B: CASO 2

Para esta fase B, são considerados a base de dados as medias calculadas
na terceira etapa deste método, referentes ao IFDM – índices emprego e renda,
educação e saúde – para os 42 municípios testes e controles. O processo é
semelhante a Fase A do Caso1, em que são consideradas as medias para a
primeira e segunda de forma separada por área de abrangência do IFDM, assim
como a definição de grupo 1 para os municípios testes e grupo 2 para os municípios
controles na execução e inserção de dados no software SPSS.
IFDM – índices emprego e renda
A base de dados referente à média do IFDM emprego e renda do primeiro
período (2006 a 2007) são inseridas no software SPSS e executados os comandos
de “Analisar”, “Testes não paramétricos”, “Caixas de diálogos legadas”, “2 amostras
independentes...”. Em seguida, define–se os dados na “Lista de variável de teste”,
como grupos 1 e 2 para a “Variável de agrupamento”, com a execução do teste na
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opção “U de Mann–Whitney” para geração de relatório com resultados ou output file,
conforme Figura 47Erro! Fonte de referência não encontrada..
FIGURA 47 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE U, 1º PERÍODO – IFDM EMPREGO E RENDA

fonte: A autora, adaptado do SPSS.

A Figura 48 demonstra a representação gráfica com as divisões das áreas
de H0, Ha e a posição da estatística Z.
FIGURA 48 – ESTATÍSTICA Z, CASO 2: 1º PERÍODO – IFDM EMPREGO E RENDA

Fonte: A autora

Para o segundo período (2015 e 2016), os dados das medias do IFDM
emprego e renda são inseridos no software, repetindo o mesmo para o cálculo da
estatística Z e execução dos comandos no SPSS, resultando na Figura 49,
possibilitando a apresentação da divisão das áreas de H0, Ha e a posição da
estatística Z na Figura 50.
FIGURA 49 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE U, 2º PERÍODO –– IFDM EMPREGO E RENDA

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
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FIGURA 50 – ESTATÍSTICA Z, CASO 2: 2º PERÍODO –– IFDM EMPREGO E RENDA

Fonte: A autora.

IFDM – índices educação
A base de dados do primeiro período (2006 e 2007) das medias do IFDM
educação são inseridas no software para o cálculo da estatística Z.
São executados os comandos de “Analisar”, “Testes não paramétricos”,
“Caixas de diálogos legadas”, “2 amostras independentes...”. Em seguida, define–se
os dados na “Lista de variável de teste”, como grupos 1 e 2 para a “Variável de
agrupamento”, com a execução do teste na opção “U de Mann–Whitney” para
geração de relatório com resultados ou output file, conforme Figura 51 e na Figura
52 a apresentação da divisão das áreas de H0, Ha e a posição da estatística Z na
Figura 53.
FIGURA 51 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE U, 1º PERÍODO – IFDM EDUCAÇÃO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 52 – ESTATÍSTICA Z, CASO 2: 1º PERÍODO –– IFDM EDUCAÇÃO

Fonte: A autora.
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Processo semelhante para desenvolvido para o segundo período para
cálculo de Z, geração de output fine e demonstrativo com representação da divisão
das áreas de H0, Ha e a
FIGURA 53 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE U, 2º PERÍODO – IFDM EDUCAÇÃO

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 54 – ESTATÍSTICA Z, CASO 2: 2º PERÍODO –– IFDM EDUCAÇÃO

Fonte: A autora

IFDM – índices saúde
A base de dados referente à média do IFDM saúde do primeiro período
(2006 a 207) são inseridas no software para o cálculo da estatística Z. São
executados os comandos de “Analisar”, “Testes não paramétricos”, “Caixas de
diálogos legadas”, “2 amostras independentes...”. Em seguida, define–se os dados
na “Lista de variável de teste”, como grupos 1 e 2 para a “Variável de agrupamento”,
com a execução do teste na opção “U de Mann–Whitney” para geração de relatório
com resultados ou output file, conforme Figura 55 a apresentação da divisão das
áreas de H0, Ha e a posição da estatística Z na Figura 56.
O mesmo processo é realizado para o segundo período, com resultados
apresentados nas Figura 57 e Figura 58.
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FIGURA 55 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE U, 1º PERÍODO – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 56 – ESTATÍSTICA Z, CASO 2: 2º PERÍODO – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora
FIGURA 57 – CASO 2: OUTPUT FILE DO TESTE U, 2º PERÍODO – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora, adaptado do SPSS.
FIGURA 58 – ESTATÍSTICA Z, CASO 2: 2º PERÍODO – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora

Com a finalização desta etapa é possível atingir o quarto objetivo especifico
deste estudo, assim possibilitando a próxima etapa de análise dos resultados.
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4.2.6.

Etapa 6: Análise de resultados

Nas etapas anteriores são definidos e coletados os índices do IFDM para
realização da modelagem do software SPSS para as simulações de resultados a
serem detalhados.
Para a análise dos resultados são necessárias algumas considerações
como, inicialmente a abordagem realizada pelo FIRJAN na divulgação do relatório
de “Pesquisas e Estudos socioeconômicos” em junho de 2018, em que realiza uma
análise geral dos índices de todos os anos de forma comparativa com o ano–base
2016. Esta publicação elege a área de desenvolvido de emprego e renda como a
que mais sofreu com a recessão dos últimos anos, acumulando retração de 20% nos
anos de 2014 e 2015, consequentemente refletindo de forma negativa no
desenvolvimento geral do país, afirmando de forma eloquente que o reflexo anula o
progresso das áreas de educação e saúde. Assim, a vertente do IFDM emprego e
renda é registro a menor quantidade de municípios nas faixas de desenvolvimento
moderado e alto.
Em virtude da crise econômica vivenciada no país, o FIRJAN reforçar o
desencadeamento de uma regressão no desenvolvimento do mercado de trabalho
formal equivalente a uma década, esboçando um total de 936 municípios que saíram
nas faixas de moderado e alto desenvolvimento. Decorrente do declínio nos últimos
anos ressaltada no reflexo da vertente do IFDM emprego e renda, faz–se necessário
uma complementação para o auxílio na análise dos resultados com a utilização dos
Relatórios Anuais de Informações Sociais – RAIS para o caso 1.
Os dados da RAIS são disponibilizados no site do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, que elege algumas vantagens destas informações, como a
obtenção da quantidade de empregos formais por setor de atividade, controle das
atividades trabalhistas e promoção de dados estatísticos da área. Por outro lado, o
MTE elenca como grande limitador ou desvantagem, o atraso no envio das
informações,

preenchimentos

errados

como

informações

incompletas

ou

declarações agregadas a matriz, sendo que o correto seria por estabelecimento.
O APÊNDICE 4 demonstra um resumo da RAIS com a média de dois anos
do primeiro período – anos de 2006 e 2010 – e, também a média de três anos
referente ao segundo período – anos de 2011, 2015 e 2016.
A seguir são apresentados as analise de resultados por caso.
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FASE A: CASO 1

IFDM Emprego e Renda
Com base na etapa 3 de coleta de dados e, analisando os relatórios emitidos
pelos SPSS é possível resumir os 120 municípios na TABELA 8, de acordo com a
classificação do nível de desenvolvimento do FIRJAN. Observar–se uma grande
oscilação no comportamento dos municípios testes e controles, ocorrendo
deslocamentos das faixas de classificação de desenvolvimento.
TABELA 8 – QUANTIDADE DE MUNICIPIOS POR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DO IFDM DE
EMPREGO E RENDA – CASO 1

Fonte: A autora

Referente aos municípios testes, do primeiro para o segundo período
ocorreu um aumento de 275% para a faixa de baixo desenvolvimento, assim os
quatro municípios que compõem as faixas de baixo desenvolvimento no primeiro
período, continuam no segundo período, acompanhado de mais 11 municípios que
declinaram da faixa de desenvolvimento regular, representando uma baixa de 25%.
No primeiro período que constam 4 municípios testes com baixo
desenvolvimento, observa–se o município de Sobradinho/BA com uma variância e
desvio padrão considerados com um nível de significância, com distância dos dados
com relação à média, de acordo com os parâmetros previamente definidos. Os
demais municípios possuem um comportamento mais homogêneo.
Os municípios testes que compõem a faixa de desenvolvimento regular que
totalizam 48, no primeiro período, na maioria não apresentam grandes variações nas
medidas de dispersão. Destes, 4 municípios permaneceram na mesma faixa:
Caldeirão Grande do Piauí/PI; Pindaí/BA; Sento Sé/BA; Sobradinho/BA.
Os 8 municípios testes classificados na faixa de desenvolvimento moderado,
durante o primeiro período, formam um grupo com mais similaridade, a exceção são
os municípios de Tramandaí/RS e São Gonçalo do Amarante/CE que apresentam
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medidas de dispersões acima do padrão estabelecido, com variâncias com níveis de
significância a partir de 1%, confirmado pelo desvio padrão com valores acima de
11% em relação à média.
A Figura 59 é um resumo do output file da FIGURA 14, constante na etapa
3, mas apenas referente a faixa de desenvolvimento moderado dos dois períodos.
Destacam–se a evolução de 3 municípios testes do Rio Grande do Sul: Santana do
Livramento, Santa Vitoria do Palmar e Chuí.
FIGURA 59 – RESUMO DO OUTPUT FILE IFDM EMPREGO E RENDA – CASO 1

Fonte: A autora

Referente ao município de Chuí, conforme APÊNDICE 5, a RAIS registrou
uma grande evolução no desenvolvimento dos setores de atividades de comercio,
serviço e agropecuária. Santa Vitoria do Palmar destaca–se pelo grande
crescimento do setor de agropecuária, segundo a RAIS, se comparar 2006 com
2016 ocorreu um crescimento de 49%, seguido pela ascensão dos setores de
comercio e serviços. Comportamento semelhante ao município de Santana do
Livramento, que cresceu em quase todos os setores de atividades e reforçado pelos
índices do FIRJAN.
Na FIGURA 59 os município teste de Parnaíba/PI e Guamaré/RN são
pontuados pelo declínio, registrando variâncias com nível de significância,
confirmados pelo desvio padrão com valores distantes da média. De acordo com o
APÊNDICE 5 que resume os dados da RAIS, o município de Guamaré registrou
evolução de 1%, utilizando–se do comparativo das médias dos dois períodos, mas
demonstrando declínio nos setores de atividades como a extrativa mineral,
construção civil e administração pública. Enquanto, que para o município da
Parnaíba/PI, a RAIS demonstrou evolução ao longo dos anos, mas redução no ano
de 2016 com relação a 2015, principalmente nos setores de atividades da indústria,
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serviços, comercio e construção civil, reforçando o IFDM. Vale ressaltar que o
cálculo do índice IFDM emprego e renda considera a geração de emprego formal,
taxa de formação do mercado de trabalho, geração de renda, massa salarial real e
índice de Gini de desigualdade da renda.
Os demais municípios permaneceram nesta mesma faixa com destaque
para a evolução de São Gonçalo do Amarante/CE, que conforme a RAIS houve um
acréscimo de mais de 270% de 2006 para 2016, com grande crescimento em todos
os setores de atividade. Ressalta–se o município de Rio Grande/RS com o melhor
índice das amostras, devido ao excelente desempenho nos setores da indústria de
transformação, comercio e serviços, com declínio apenas nas atividades de extravio
mineral e administração pública, de acordo com a RAIS.
Referente aos municípios controles, demonstrado na TABELA 7 é visível o
acréscimo de 1500% no número de municípios classificados como baixo
desenvolvimento. No primeiro período, o município Monsenhor Hipólito/PI é único
constante na faixa de baixo desenvolvimento, apresentando variação nas duas
medidas de dispersão.
No segundo período analisado, os municípios controles registram declínio na
classificação dos municípios, evidenciados pelo grande aumento da faixa de baixo
desenvolvimento, com a permanência do município Monsenhor Hipólito/PI acrescido
de mais 15 municípios.
Observa–se 29 municípios com apresentação de variância com nível de
significância igual e ou maior que 1%. O município de Tanhaçu/BA, apesar de
permanecer no mesmo nível de desenvolvimento moderado, apresentou a maior
variância com 4% de nível de significância, comprovados pelo desvio padrão com
valores mais distante da média.
Os municípios que compõem as faixas de desenvolvimento regular e
moderado, apresentam–se na sua maioria de forma mais constante, sem grandes
variações nas suas medidas de dispersão. Assim, com a redução de 23% dos
municípios na faixa de desenvolvimento regular, também seguido da redução na
faixa de desenvolvimento moderado.
A Figura 60 demonstra a desaceleração no desenvolvimento dos municípios
de Cambara do Sul/RS, Rosário do Sul/RS, Ita/SC, Erval Velho/SC e Jacobina/BA.
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FIGURA 60– RESUMO DO OUTPUT FILE IFDM EMPREGO E RENDA – CASO 1

Fonte: A autora

O município Ita em Santa Catarina, seguindo os demonstrativos da RAIS,
apresentar um salto positivo no ano de 2010 nos setores da indústria de
transformação, construção civil, comercio e serviços, mas nos anos seguintes
demonstra um declínio, principalmente na construção civil, administração pública e
agropecuária, sendo ressaltado pelo registro dos índices do IFDM que sinalizam o
retrocesso. Enquanto, que Erval Velho demonstrou declínio de 2015 para 2016 em
quase todos os setores de atividade, apenas com pouca evolução no comercio e
serviços, confirmado pelo IFDM de emprego e renda. O município de Jacobina/Ba
apresentou comportamento com grandes evoluções no decorrer dos anos,
registrando variações anuais com queda nos setores da indústria, comercio, serviços
e administração pública, resultando em declínio na faixa de desenvolvimento do
IFDM.
No município de Barra do Ribeiro/RS houve uma evolução significativa de
2006 a 2015, o IFDM de emprego e renda classificou a sua evolução, mudando–o
para faixa de desenvolvimento moderado, embora demonstrado pela RAIS a
desaceleração de 2015 para 2016.
Durante o primeiro período, o município controle do Eusébio no Ceará é o
único com média de 0,8982 na classificação de alto desenvolvimento, sem
oscilações na variância e desvio padrão. No segundo período, o referido município
de Eusébio permaneceu na faixa de alto desenvolvimento, mas desta vez com
medidas de dispersão, confirmando a não homogeneidade e declínio nos anos de
2015 e 2016, conforme TABELA 9 e APÊNDICE 4 da RAIS nos setores de
construção civil, comercio e serviços.
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TABELA 9 – IFDM EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO DE EUSÉBIO/CE – CASO 2

Fonte: A autora

O município controle de Passo Fundo, conforme análise da RAIS registra
evolução ao longo dos anos em várias atividades econômicas, com registro de
declínio apenas nos setores de extrativa mineral e agropecuária, apresenta queda
de 2% de 2015 a 2016, entretanto o IFDM de emprego e renda elevou a
classificação do município para a faixa de alto desenvolvimento.

IFDM Educação
Com base na etapa 3 de coleta de dados e, analisando os relatórios emitidos
pelos SPSS é possível resumir os 120 municípios na TABELA 10, de acordo com a
classificação do nível de desenvolvimento do FIRJAN.
TABELA 10 – QUANTIDADE DE MUNICIPIOS POR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DO IFDM
EDUCAÇÃO – CASO 1

Fonte: A autora

Referente aos municípios testes, no primeiro período consta um único
município na faixa de baixo desenvolvimento Cafarnaum/BA, com nível de
significância de 1%, confirmado com o desvio padrão em relação à média, conforme
FIGURA 15. A maioria dos municípios nos demais níveis de desenvolvimento regular
e moderado, apresentam variâncias com baixos níveis de significativa, entretanto
quando é observado o desvio padrão, percebe–se variação distante do valor da
média dos dados, ou seja, quase 43% dos valores do desvio padrão acima de 10%
da média ou medidas de dispersões distantes das medidas de tendência central,
resultando em 54 municípios.
No segundo período, evidencia–se uma grande evolução dos municípios
testes, passando da faixa de desenvolvimento regular para o nível de moderado,
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evidenciando o registro de falta de nível de significância, formando um grupo com
variáveis mais homogêneas nos últimos 6 anos. Destacando–se os municípios de
Itarema e Tianguá no Ceará, como evolução para a faixa de alto desenvolvimento.
Referente aos municípios controles no período, período, observa–se
concentração na faixa de desenvolvimento regular e com um único registro na faixa
de alto desenvolvimento que é do município de Ita/SC, com média de 0,8286.
No segundo período, os municípios controles registram grande evolução
para a faixa de desenvolvimento moderado e alto, bem como nenhum registro na
faixa de baixo desenvolvimento. Pode–se evidenciar que neste período não houve
registro

de

variações

nas

medidas

de

dispersão,

assim

apresentando

comportamento homogêneo.

IFDM Saúde
Com base na etapa 3 de coleta de dados e, analisando os relatórios emitidos
pelos SPSS é possível resumir os 120 municípios na TABELA 11, de acordo com a
classificação do nível de desenvolvimento do FIRJAN.
TABELA 11 – QUANTIDADE DE MUNICIPIOS POR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DO IFDM SAÚDE
– CASO 1

Fonte: A autora

Os municípios testes no primeiro período apresentam grande contraste,
formando a faixa de baixo desenvolvimento e alto desenvolvimento com 8
municípios em cada faixa. Os municípios na faixa de baixo desenvolvimento
registram medidas de dispersão com variação de valor distante da media, camuflado
no primeiro momento na variância que não apresentam níveis de significância, mas
quando são confirmados pelos valores dos desvios padrão é evidenciado uma
variação de mais de 11% de dispersão.
No primeiro período, os municípios testes que compõem a faixa de alto
desenvolvimento apresentam–se de forma mais homogênea, sem grandes variações
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nas duas medidas de dispersão. Dos 44 municípios que compõem o grupo
classificado com desenvolvimento regular e moderado, 15 apresentam nível de
significância igual ou superior a 1%, sendo Brotas de Macaúbas/BA, o município
com registro de maior nível de significância e desvio padrão.
No segundo período, evidencia–se uma grande evolução no índice IFDM
saúde para os municípios testes, diminuindo a participação na faixa de
desenvolvimento baixo e regular. Permanecem apenas dois municípios na faixa de
baixo desenvolvimento: Gentio do Ouro e Sento Sé na Bahia.
Pode–se destacar os municípios teste de Lagoa Nova/RN e Tacarutu/PE
que saíram da faixa de baixo desenvolvimento para o moderado no segundo
período. Assim, consequentemente aumentando a participação nas faixas de
desenvolvimento moderado e alto, não apresentando altas variações nas medidas
de dispersão, comportando–se de forma mais homogênea neste segundo período.
Referente aos municípios controles no primeiro período, observa–se que a
maioria destes não apresentam variações nas medidas de dispersão, entretanto
percebe–se o registro de 23 variâncias com nível de significância, mas confirmado
pelo desvio padrão com 27 municípios com oscilação de 10% a 42% do valor de
diferença da média. Os 7 municípios classificados na faixa de alto desenvolvimento,
apresentam–se de forma homogênea.
No segundo período da amostra, os municípios controles apresentam–se de
forma homogênea, sem grandes variações. O único município que permaneceu na
faixa de baixo desenvolvimento foi Santa Luzia na Bahia.
Todos os municípios observados apresentam alguma forma de evolução no
índice IFDM saúde.
Na etapa 4, o dendograma é elaborado com base na média dos índices de
emprego e renda, educação e saúde, referente aos 120 municípios testes e
controles. A FIGURA 27, o dendograma esquerdo que é referente ao primeiro
período, demonstra a formação de 6 grandes grupos, sendo o primeiro grupo com
altura 1 com maior homogeneidade o ultimo com altura 25, demonstrando maior
heterogêneos.

Referente ao segundo período, o dendograma é formado por 7

grupos, também com altura de 25 na última formação, apresentando maior
dissimilaridade.
A análise de agrupamento ou cluster é utilizada de forma complementar e,
conforme abordagem na fundamentação teórica, o dendograma caracteriza–se pelo
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nivelamento de similaridade ou dissimilaridade, proporcionando uma forma diferente
de observação dos grupos ou formação de isolamento, como “utopia”, que são as
constituições de pequenos grupos que se destacam do agrupamento geral, por
diversos motivos. Especificamente neste estudo é possível afirmar que não
ocorreram tais formações, considerando as medias dos três índices – IFDM emprego
e renda, educação e saúde.
No caso 1, referente ao segundo período, observa–se a formação de mais
grupos com mais partições e grandes saltos para grupos maiores, demonstrando
dissimilaridades e, retratando possíveis comportamentos instáveis para os 120
municípios, independentes se são ou não receptores de parques eólicos.
Referente a etapa 5, o teste de hipótese utilizado com método U de Mann–
Whitney, realizados com a ferramenta do software SPSS, resultaram no valor da
estatística Z para um valor de significância, considerando:
 Significância Sig. ≥ α não se pode rejeitar hipótese nula (H0),
aceitando a igualdade entre as médias populacionais;
 Significância Sig. < α rejeita–se a hipótese nula (H0), rejeitando a
igualdade entre as médias populacionais.
Se o valor da significância apresentado pelo software for maior que o valor
da significância estabelecida de 0,025, a hipótese nula (H0) deve ser aceita, caso
contrário deve ser rejeitada e aceita a hipótese alternativa (Ha).
No Caso 1 os testes resultaram nos valores de significância de 0,458 para o
primeiro período e, 0,671, considerando que estes resultados apresentados pelo
software são bicaudais, portanto, resumem–se, os valores de significância:


1º Período: 0,458 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,229;



2º Período: 0,671 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,336.

Os resultados são maiores que 0,025, podendo afirmar que não existe
diferença significativa nas médias do IFDM emprego e renda dos municípios testes e
controles.
Referente aos testes realizados considerando os dados do IFDM Educação,
os valores de significância encontrados, também afirmando a inexistência de
diferenças significativas, conforme demonstrativo:
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1º Período: 0,867 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,433;



2º Período: 0,998 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,499.

O processo realizado para o IFDM Saúde, com os valores de significância
encontrados, também afirmando a inexistência de diferenças significativas, conforme
demonstrativo:


1º Período: 0,665 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,332;



2º Período: 0,735 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,367.

FASE B: CASO 2

IFDM Emprego e Renda
Com base na etapa 3 – fase b – de coleta de dados e, analisando os
relatórios emitidos pelos SPSS é possível resumir os 42 municípios na TABELA 12 ,
de acordo com a classificação do nível de desenvolvimento do FIRJAN.
TABELA 12 – QUANTIDADE DE MUNICIPIOS POR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DO IFDM DE
EMPREGO E RENDA – CASO 2

Fonte: A autora

Os municípios testes no primeiro período, observa–se a inexistência de
registro na classificação de baixo desenvolvimento. Nesta amostragem, a maioria
dos municípios – 61% – estão na faixa de desenvolvimento regular e, de forma
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geral, apresentam–se de forma mais homogênea, sem registros de grandes
oscilações, confirmados pela variância e desvio padrão.
No segundo período, existem registros de municípios na faixa de baixo
desenvolvimento, evidenciando o declínio neste índice. O município de Gravatá/PE
registra mudança de faixa do nível desenvolvimento moderado para baixo, assim
como Tubarão/SC que decresceu saindo da faixa de alto para desenvolvimento
moderado. Neste período, observa–se que 8 variâncias com níveis de significância a
partir de 1% e 12 municípios ou 57% da amostra com desvio padrão com valores
acima de 10% com relação à média, assim apresentando variações e
comportamentos mais heterogêneos.
Os municípios controles os dois períodos apresentam comportamentos
parecidos, considerando as variâncias, mas apenas 7 municípios de cada período
com desvio padrão com valores acima de 10% com relação à média, assim
demonstrados

pelo

declínio

de

municípios

que

saíram

das

faixas

de

desenvolvimento alto e moderado.

IFDM Educação
Com base na etapa 3 – fase b – de coleta de dados e, analisando os
relatórios emitidos pelos SPSS é possível resumir os 42 municípios na Tabela 13, de
acordo com a classificação do nível de desenvolvimento do FIRJAN.
TABELA 13 – QUANTIDADE DE MUNICIPIOS POR FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO DO IFDM DE
EDUCAÇÃO – CASO 2

Fonte: A autora

Os municípios testes no primeiro período, apresenta–se sem grandes
oscilações, com variâncias camufladas, sem níveis de significância a partir de 1%,
mas, 3 municípios apresentam desvio padrão com valores acima de 10% com
relação à média. No segundo período, todos os municípios registram grande
evolução para as faixas de desenvolvimento moderado e alto.
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Os municípios controles apresentaram grande evolução do primeiro para o
segundo período, com registros de 5 municípios com desvio padrão com valores
acima de 10% em relação à media, contudo no segundo período não existem
ocorrências de grandes oscilações, resultando em uma composição mais
homogênea.

IFDM Saúde
Com base na etapa 3 – fase b – de coleta de dados e, analisando os
relatórios emitidos pelos SPSS é possível resumir os 42 municípios na Tabela 14, de
acordo com a classificação do nível de desenvolvimento do FIRJAN.
TABELA 14 – CASO 2: CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS TESTES – IFDM SAÚDE

Fonte: A autora

Os municípios testes no primeiro período apresentação oscilação, medidas
de dispersão com variação de valor distante da media, camuflado no primeiro
momento na variância que não apresentam níveis de significância, mas quando são
confirmados pelos valores dos desvios padrão é evidenciado uma variação, mas em
apenas 20% dos municípios.
Observa–se uma grande evolução dos municípios testes do primeiro para o
segundo período, com crescimento nas faixas de classificação de desenvolvimento
moderado e alto. O município de Brotas de Macaúba/BA é o único nesta amostra
com classificação de desenvolvimento regular, entretanto o mesmo registra evolução
com a saída da faixa de baixo desenvolvimento. O segundo período destaca–se pela
apresentação de forma homogênea, sem registros de oscilações e medidas de
dispersões.
Os municípios controles no período, os municípios de Tanhaçu/BA,
Canindé/CE, Colina/MA e Ielmo Marinho/RN apresentam desvio padrão com valores
acima de 10% com relação à média. Entretanto, de modo geral ocorre uma grande
evolução dos municípios e, no segundo período, demonstram–se de forma
homogênea.
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Referente a etapa 4, a FIGURA 28, demonstra o dendograma referente ao
primeiro e segundo período dos 42 municípios testes e controles, considerando
média dos índices de emprego e renda, educação e saúde. O diagrama referente ao
primeiro período, forma 6 grupos, sendo o primeiro grupo com 8 partições com altura
de 1 para primeiro nó, assim demonstrando maior homogeneidade dos municípios.
O segundo e terceiro são formados com altura de 2 e 3, ocorrendo um salto para o
quarto, quinto e sexto grupo, que apresentam alturas de 7, 12 e 25, assim
demonstrando maior heterogeneidade.
O dendograma do segundo período, do lado direito da FIGURA 28, é
formado por 5 grupos, sendo o primeiro grupo constituído por 7 partições com altura
de 1 para o primeiro nó, apresentando maior homogeneidade. O segundo e terceiro
grupos apresentam alturas 2 e 4, com maior distanciamento. O quarto e quinto
grupos demonstram maior dissimilaridade, com alturas de 10 e 25, formando grupos
maiores.
Observa–se que não ocorreram constituições de grupos que se destacam do
agrupamento geral, como isolamento ou utopia. Para o caso 2, os 42 municípios
observados demonstram comportamentos mais homogêneos na formação dos
clusters no primeiro período, bem como no segundo período, independentes se são
ou não receptores de parques eólicos
Referente a etapa 6, os testes de hipóteses, utilizando o método U de
Mann–Whitney, realizados com a ferramenta do software SPSS, resultaram no valor
da estatística Z para um valor de significância, considerando:
 Significância Sig. ≥ α não se pode rejeitar hipótese nula (H0),
aceitando a igualdade entre as médias populacionais;
 Significância Sig. ≤ α rejeita–se a hipótese nula (H0), rejeitando a
igualdade entre as médias populacionais.
Se o valor da significância apresentado pelo software for maior que o valor
da significância estabelecida de 0,025, a hipótese nula (H0) deve ser aceita, caso
contrário deve ser rejeitada e aceita a hipótese alternativa (Ha).
No Caso 2, os testes resultaram nos valores de significância de 0,345 para o
primeiro período e, 0,085 para o segundo período, considerando que estes
resultados apresentados pelo software são bicaudais, portanto, resumem–se, os
valores de significância:
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1º Período: 0,345 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,1725;



2º Período: 0,085 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,0425.

Os resultados são maiores que 0,025, podendo afirmar que não existe
diferença significativa nas médias do IFDM emprego e renda dos municípios testes e
controles.
Referente aos testes realizados considerando os dados do IFDM Educação,
os valores de significância encontrados, também afirmando a inexistência de
diferenças significativas, conforme demonstrativo:


1º Período: 0,850 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,425;



2º Período: 0,687 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,343.

O processo realizado para o IFDM Saúde, com os valores de significância
encontrados, também afirmando a inexistência de diferenças significativas, conforme
demonstrativo:


1º Período: 0,970 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,485;



2º Período: 0,538 como bicaudal e para unicaudal, o resultado é
0,269.
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5.

CONCLUSÃO

O Brasil demonstra uma grande evolução na geração de energia eólica e
considerando os itens abordados neste estudo, o segmento eólico ainda é visto
como um tema complexo, em virtude dos grandes montantes financeiros envolvidos
e expectativas de desenvolvimento socioeconômico.
O método para atingir o objetivo do estudo foi baseado na seleção de
indicador social e econômico, com dimensionamento nas três principais áreas do
desenvolvimento humano – emprego e renda, educação e saúde – como forma de
investigação de evidencias de comportamentos diferentes dos municípios receptores
de parques eólicos, comprovando o desenvolvimento socioeconômico destes
municípios.
Primeiramente, foram realizadas as triagens de municípios eleitos como
testes e controles, assim como períodos diferenciados para os realização dos
levantamentos das variáveis para definição dos estudos de casos 1 e 2. Com a
separação e organização dos municípios, utilizando as médias dos anos de forma
separada por índices do IFDM, foi possível visualizar a evolução na classificação do
desenvolvimento como baixo, regular, moderado e alto. Na vertente de educação e
saúde foi possível analisar grande evolução da maioria das amostras nos dois casos
estudados, não evidenciando comportamento diferenciado para os municípios
testes.
Referente ao IFDM emprego e renda, existe registro de oscilações,
resultando em declínio para a maioria dos municípios, de forma similar, com
algumas exceções. Citam–se alguns exemplos no Rio Grande do Sul, como o
município teste de Rio Grande que demonstra quase o dobro no crescimento do
segmento da indústria, registrado ao longo dos anos observados pela RAIS,
consequentemente proporcionando crescimento, mas em menores proporções para
o setor de comercio e serviço. Entretanto, Chuí – município teste – registra aumento
na agropecuária, mas este segmento permanece sem grande representatividade
para a economia local, assim registrando aumentos maiores no segmento do
comercio e serviço, podendo ser reflexo de outras regiões vizinhas ou outras
atividades. Como comparativo entre municípios testes e controles, Passo Fundo –
município controle – apresenta evolução na classificação de moderado para alto
desenvolvimento, de acordo com os índices IFDM emprego e renda, assim como
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também no registro da RAIS, é possível identificar um pequeno aumento na
indústria, mas demonstrando maior crescimento no comercio e no serviço de, forma
semelhante a outros municípios testes.
Na amostragem de municípios testes, muitos não apresentam evidencias de
grandes saltos na evolução de faixas de classificação de crescimento, do primeiro
para o segundo período. Observa–se o comportamento do município teste de São
Gonçalo do Amarante/CE, que encontrava–se no primeiro período do caso 1 com
desenvolvimento moderado, demonstrando crescimento no segundo período, mas
permanecendo na mesma faixa de classificação do IFDM – emprego e renda. Foi
analisado o relatório da RAIS que demonstra crescimento excepcional no segmento
da indústria, seguido dos serviços, mas em menor intensidade no crescimento do
comercio. Contudo, o município controle de Eusébio/CE que encontrava–se na
classificação de alto desenvolvimento no primeiro período analisado do caso 1,
continuo durante o segundo período na mesma faixa de classificação, evidenciado
pela RAIS com crescimento gradativo ao longo do período estudado, com aumento
de quase 50% na indústria e serviços, consequentemente com reflexos no comercio,
O método da análise de agrupamento aplicado na quarta etapa foi uma
forma adicional e complementar de analisar os comportamentos diferenciados entre
municípios. Conclui–se que o estudo demonstra a inexistência de evidencias de
formação de cluster de municípios testes, sem a sinalização de maior dissimilaridade
com os municípios controles, não enfatizando o desenvolvimento socioeconômico de
forma diferenciada nos respectivos municípios receptores de parques eólicos.
Na quinta etapa com os testes de hipóteses, o método resulta que não
existem diferenças significativas nas medias das vertentes de emprego e renda dos
municípios testes e controles, comparativamente não apresentando evidências de
comportamentos diferenciados.
Em virtude do cenário da conjuntura econômica ascendente do país nos
últimos anos, complementada pelo comportamento e posicionamento da sociedade,
criou–se grande expectativa de mais ascensão e rápido desenvolvimento para as
regiões receptoras de parques eólicos. Entretanto, conforme comentado pelo
FIRJAN e ressaltado nas etapas anteriores, o Brasil vem vivenciando uma forte
recessão financeira, principalmente a partir de 2014, podendo colaborar para
camuflar evidências do desenvolvimento socioeconômico diretamente proporcionado
pela instalação dos parques nos municípios receptores.
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Os benefícios dos parques eólicos apresentados qualitativamente na
literatura cientifica e em diversos outros meios de divulgações são confirmados pelo
aumento da arrecadação tributária de impostos municipais e empregos locais,
entretanto são referentes a um curto intervalo de anos, durante o período de obras
das instalações, não resultando em um desenvolvimento socioeconômico ou em um
impacto positivo economicamente capaz de proporcionar maior crescimento e
desenvolvimento local, de acordo com os dados apresentados.
Este trabalho delimitou–se na busca de evidências, sem a investigação mais
aprofundada nas regiões receptoras de parques eólicos para confrontar ou comparar
os resultados com a realidade vivenciada, assim como barreiras pontuais que
podem ter influenciado negativamente no desenvolvimento social e econômico local.
O estudo corrobora com a temática, contemplando uma abordagem
diferenciada, voltada para uma avaliação quantitativa, baseado em dados
estatísticos confiáveis e disponíveis a nível nacional. Assim, contribuindo para o
enriquecimento da discussão acerca do tema, muito abordado de forma qualitativa.

5.1.

TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho está inserido em um objetivo mais amplo sobre a temática dos
grandes investimentos no Brasil e seus impactos socioeconômicos a nível local,
possibilitando sugestões de trabalhos futuros a serem desenvolvidos e que possam
contribuir com o assunto.
Sugere–se um estudo da conexão entre desenvolvimento de políticas
socioeconômicas e energéticas.
A segunda sugestão é um estudo detalhado voltado para a investigação das
mudanças neste segmento, motivadas pela mudança da metodologia de
financiamento do BNDES.
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