
1 
 

 

INDICADORES, PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 
Neilson Santos Menesesi 
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Eixo Temático: Pesquisa fora do Contexto Educacional 

RESUMO 
O presente texto busca analisar brevemente a importância que vem assumindo a 
construção de indicadores como ferramenta metodológica e instrumental para 
orientação e acompanhamento das políticas públicas de desenvolvimento, aliada 
a crescente difusão de metodologias e indicadores, cujo exemplo mais conhecido 
talvez seja o IDH (índice de desenvolvimento humano). Além disso, busca 
também associar a necessidade do uso de indicadores a importância que cada 
vez mais adquire, especialmente no Brasil, o planejamento com foco no território. 
Embora de caráter mais recente, o planejamento territorial tem se configurado 
uma tendência cada vez mais utilizada no nosso país, tendo em conta as 
disparidades regionais, os desequilíbrios territoriais e a exclusão sócio-espacial 
reinante.  

Palavras-chaves: Indicadores,Planejamento,Políticas Públicas. 

RESUMEN 

El artículo analiza brevemente la importancia que ha asumido la construcción de 
indicadores como herramienta instrumental y metodológica para la orientación y 
el seguimiento de políticas públicas de desarrollo, junto con la creciente difusión 
de metodologías y indicadores, cuyo ejemplo más conocido es quizás el IDH 
(índice de desarrollo humano). Por otra parte, también se trata de asociar la 
necesidad del uso de indicadores a la mayor fuerza que gana, especialmente en 
Brasil, la planificación territorial. Aunque la planificación territorial tenga um 
caráter más reciente si ha constituido una tendencia cada vez más utilizada en 
nuestro país, teniendo en cuenta las disparidades regionales, los desequilibrios 
territoriales y la exclusión socio-espacial que sigue prevaleciendo. 

Palabras Claves: Indicadores, Planeamento, Politicas Publicas. 
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1-INTRODUÇÃO 
  

A necessidade de encontrar soluções eficientes para os problemas impostos 

pela realidade, demanda do poder público que aperfeiçoe constantemente a sua 

capacidade de planejar e gerir a sociedade/território. Nesta direção possibilitar um 

maior nível de desenvolvimento aliado a promoção da justiça social deve se colocar 

entre os principais objetivos do gestor público. Para tanto, deve combinar a 

eficiência e o gasto racional dos recursos na elaboração e execução de políticas 

públicas que atendam concretamente aos interesses coletivos.  

A idéia do planejamento público mais eficiente e com maiores possibilidades 

de alcançar êxito nos seus objetivos está associada à utilização de indicadores, que 

tanto são utilizados para realizar diagnóstico e monitoramento, como para traçar 

prognósticos que servem como base para execução das políticas públicas. 

No presente texto busca-se analisar brevemente a importância que vem 

assumindo a construção de indicadores como ferramenta metodológica e 

instrumental para orientação e acompanhamento das políticas públicas, aliada a 

crescente difusão de metodologias e indicadores, cujo exemplo mais conhecido 

talvez seja o IDH (índice de desenvolvimento humano).  

Além disso, busca-se também associar à necessidade do uso de indicadores 

a importância que cada vez mais adquire, especialmente no Brasil, o planejamento 

com foco no território. Embora de caráter mais recente, o planejamento territorial tem 

se configurado uma tendência cada vez mais utilizada no nosso país, tendo em 

conta as disparidades regionais, os desequilíbrios territoriais e a exclusão sócio-

espacial reinante. Prova da importância do enfoque territorial no planejamento está, 

por exemplo, na exigência recente de elaboração dos planos diretores de 

desenvolvimento urbano e no caso do estado de Sergipe especificamente, o recente 

planejamento territorial posto em marcha pelo governo estadual. 
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A reflexão sobre esta temática surgiu a partir de algumas experiências 

vivenciadas com a elaboração de plano diretor de desenvolvimento urbano e 

também a partir do desdobramento da pesquisa sobre desequilíbrio territorial e 

desenvolvimento sócio econômico dos municípios sergipanos financiada pela 

FAPITEC-Se, que nos possibilitou um significativo levantamento bibliográfico sobre a 

temática e concomitantemente um referencial teórico para esta reflexão. 

Na primeira parte abordaremos de forma resumida os conceitos de indicador, 

indicador sintético e a sua evolução histórica. Na segunda parte, enfatizaremos a 

importância dos indicadores para a gestão pública e planejamento do território e a 

possibilidade da aplicação dos mesmos no tocante as políticas públicas. Como 

terceira parte se faz um breve comentário sobre limites no uso de indicadores e 

finalizaremos com algumas considerações a respeito das questões abordadas no 

texto. 

 

2- ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS INDICADORES E DOS INDICES SINTÉTICOS 
 

Sobre o conceito de indicador vale ressaltar alguns aspectos mais comuns na 

literatura sobre o tema. Primeiro o aspecto como ferramenta de interpretação 

empírica da realidade, como aponta RIBEIRO (2004, p.3) indicador é uma medida 

que auxilia na compreensão de um processo ou transformação social, cujos 

conceitos que lhe envolvem foram pré-estabelecidos. Já (NAHAS, 2002, p.8) 

considera indicador um dado, uma informação, valor ou descrição, que retrata uma 

situação, um estado de coisas. São ferramentas constituídas por uma ou mais 

variáveis que, associadas através de diversas formas, revelam significados mais 

amplos sobre os fenômenos a que se referem. Os indicadores valem mais pelo que 

apontam do que pelo seu valor absoluto e são mais úteis quando analisados em seu 

conjunto do que quando analisados individualmente IBGE (IDS 2008, p.9). Daí a 

importância de agregar vários indicadores e transformá-los em um índice síntese ou 

indicador sintético.  

Indicador sintético é um valor que expressa agregação matemática de 

informações numéricas, sendo, portanto, um conceito vinculado à estrutura formal 

de cálculo. Pode se referir a um único tema ou a diversos temas, podendo estar 

composto pela agregação de dados simples ou pela agregação de dados 

compostos, ou seja, de outros índices (NAHAS, 2002,p.8).  
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Outro aspecto do indicador e do índice sintético é que estão relacionados a 

um marco conceitual pré estabelecido, e nesse sentido de acordo com Gadrey e 

Jany-Catrice (2006) os indicadores podem ser diferenciados em objetivos ou 

subjetivos, estes últimos baseados em pesquisas de opinião que refletem 

sentimentos e/ou juízos de valor dos entrevistados. 

Por fim é importante destacar ainda outro aspecto dos indicadores que é seu 

caráter instrumental, são instrumentos que funcionam como bússolas e 

termômetros, balizando o entendimento e o andamento das ações. São 

fundamentais para caracterizar (quantificar ou qualificar) os objetivos, metas e 

resultados propostos. Nesse contexto é possível verificar que os indicadores podem 

ajudar no planejamento e gestão da sociedade/território.  

A preocupação com a construção de indicadores, como forma de retratar o 

desenvolvimento está presente desde o século XIX (GUIMARÃES e JANNUZZI, 

2004, p.2) é nesse contexto de aparecimento da sociedade industrial e urbana que a 

temática do desenvolvimento se reveste de maior importância. Entretanto somente 

após a grande depressão de 1929, surgiram nos países centrais, indicadores que 

inicialmente tiveram como finalidade o acompanhamento da conjuntura 

macroeconômica, “culminando com o desenvolvimento da contabilidade nacional e 

disseminação do PIB e PIB per capita como indicadores de desenvolvimento” 

(JORGE e MENESES, 2011 p. 14).  

Na década de 1960, nos Estados Unidos, surge uma segunda geração de 

indicadores de desenvolvimento, os indicadores sociais. Baseados em teorias 

sociológicas da “modernização”, buscavam construir uma análise funcionalista da 

realidade destacando as conquistas da sociedade capitalista. Segundo 

(SANTAGADA,2007 p.118) essas análises, a partir de indicadores sociais, tiveram 

como objetivo também  investigar os aspectos “disfuncionais” ou patológicos do 

sistema. Vale ressaltar que os indicadores sociais surgem da necessidade de 

explicar o paradoxo entre o crescimento econômico e o aumento das reivindicações 

e conflitos sociais, nos anos 1960. Realidade essa ainda mais gritante nos países 

periféricos onde o crescimento econômico, não garantia uma redução das 

desigualdades sociais. Desse modo, os indicadores de desenvolvimento já não 

incluíam somente aspectos econômicos, mas também temas sociais como: saúde, 

educação, equidade,etc 
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 A terceira etapa da evolução dos indicadores de desenvolvimento se dá na 

década de 1970 quando foram difundidos por outras partes do globo. Verifica-se que 

“a partir da década de 1970, apareceram e foram planejados em vários países, uma 

série de compêndios de estatísticas sociais e de indicadores sociais: em1970, Social 

Trends, na Inglaterra; em 1973, Social Indicators, nos EUA e Gesellschaftsliche 

Daten, na Alemanha; em 1974, Social Indicators of Japan e White Paper on National 

Life, no Japão, dentre outros”(SANTAGADA,2007,p.121). Nesse período aparecem 

também as primeiras preocupações com temas ambientais, sobretudo após a 

conferência de Estocolmo (1972) e da divulgação do relatório Meadows. Entretanto, 

somente no final da década de 1980 e inicio dos anos 1990, após a realização da 

conferência Rio 1992, é que são aprofundados e difundidos os chamados índices 

verdes, que englobam indicadores de desenvolvimento sustentáveis. 

Na década de 1990 surge ainda uma nova geração de indicadores de 

desenvolvimento que buscam incorporar a mensuração de elementos intangíveis 

como, por exemplo, a dimensão cultural e, principalmente, a institucional, 

abrangendo a qualidade do gasto público, o grau de integração e mobilização dos 

agentes econômicos e sua responsabilidade social, dentre outros aspectos. (JORGE 

e MENESES, 2011 p.15). 

Por fim, ainda nos 1990, passam a ser utilizados, em especial pela ONU e 

incentivados por acordos, pactos e conferências como: educação, infância, meio 

ambiente e desenvolvimento, direitos humanos, população e desenvolvimento, 

desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, os índices sintéticos a 

exemplo do IDH.   

 A Organização das Nações Unidas (ONU), os organismos governamentais e 

não-governamentais (ONGs) e os movimentos sociais, buscaram aprofundar os 

indicadores de desenvolvimento como um instrumento de planejamento 

governamental, procurando superar o foco restrito à análise econômica. Agora as 

condições sociais fazem parte do rol de preocupações não só de especialistas, 

como também dos governos. A qualidade de vida ou o bem-estar assumem um 

papel importante, juntamente com o enfoque econômico, para responder como anda 

o estado de bem-estar e o nível de desenvolvimento humano da sociedade/território.  

É neste contexto que a ONU estimula a produção de indicadores sintéticos 

como forma de monitoramento do Desenvolvimento Humano, e inclusive aborda 

outras temáticas de interesse internacional. Para a ONU, o Desenvolvimento 
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Humano “deve enfatizar a importância do bem-estar e do crescimento das pessoas 

de modo que possam desfrutar de uma vida longa e saudável, adquirir 

conhecimento e ter acesso aos recursos necessários a um padrão de vida descente” 

(GALL,1990,p.5 apud SANTAGADA,2007,p.123) 

 Na esteira da evolução dos indicadores observa-se a elaboração de índices 

municipais de desenvolvimento, crescente no Brasil desde a década de 1990 

quando se desenvolveu o IDH-M, que segundo (NAHAS, 2006 a, p. 3) esse tipo de 

índice: 
...possibilita a identificação e análise de desigualdades 
intermunicipais em determinada região, seja uma Unidade da 
Federação, Região Metropolitana ou qualquer outra. Desta forma 
para a esfera governamental este tipo de sistema se mostra útil como 
ferramenta para o planejamento em nível regional.  
 

 O IDH-M (Índice de desenvolvimento humano municipal) foi criado em 1998, 

com intuito de analisar e comparar os municípios brasileiros, tendo sido elaborado a 

partir da metodologia do IDH utilizado pela ONU. Neste mesmo período foram, 

elaborados também outros índices semelhantes, como por exemplo, o IDR (Índice 

de Desenvolvimento Relativo) com algumas modificações (Albuquerque e 

Villela,1990) dois economistas do IPEA em um trabalho sobre “A questão social no 

Brasil em 1990”, e o INV (Índice do Nível de Vida) que combina elementos 

metodológicos de sua construção (SANTAGADA, 2007,p.132).  

 No Brasil, a maioria dos municípios ainda utiliza o IDH e IDH-M, como forma 

de mensurar e monitorar as condições de vida de seus municípios; entretanto vários 

órgãos de pesquisa vinculados as secretarias de planejamento estaduais e 

municipais desenvolveram outros índices de desenvolvimento municipal. Como 

exemplos, temos a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia- 

SEI( 1998,2000, 2002, 2004, 2006) que desenvolveu o IDE (índice de 

desenvolvimento econômico) e IDS( Índice de desenvolvimento Social), Fundação 

de Economia e Estatística –FEE no estado do Rio Grande do Sul ( 1991,... 2007), 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados- SEADE em São Paulo (2000, 

2002, 2004, 2006) que desenvolveu o entre outros o IPRS (Índice Paulista de 

Responsabilidade Social), e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará- IPECE (1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008) que desenvolveu o IDM (Índice 

de desenvolvimento Municipal). Temos assim uma disseminação de estatísticas, 

indicadores, e índices que se tornaram importantes para subsidiar o planejamento, 
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monitorando políticas públicas seja na questão ambiental, cultural ou, 

socioeconômica. 

 Atualmente é preciso ressaltar outro aspecto muito presente nas discussões 

sobre o planejamento, gestão e uso dos indicadores, esse aspecto diz respeito ao 

controle social na gestão pública. Nesse sentido as atividades de planejamento e 

gestão têm buscado superar o foco exclusivamente técnico de suas ações e 

procurado incorporar o aspecto político como afirma JANUZZI (2010 p. 166) a 

abordagem técnico política de planejamento aqui advogada, parte da premissa de 

que nem tudo que politicamente desejável é tecnicamente exeqüível, nem tudo que 

seria tecnicamente viável, é politicamente legitimo.  

 Desse modo, se dissemina com rapidez a proposta do planejamento e gestão 

pública participativa. È nessa perspectiva de participação popular e controle social 

no planejamento e gestão pública que a construção de indicadores tem possibilitado, 

quando da sua difusão e publicizaçao, ampliar o controle social, na medida em que 

instrumentaliza a sociedade para monitoramento e intervenção na gestão e na 

adoção de políticas públicas. 

  
3- A IMPORTÂNCIA DO USO DE INDICADORES NO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO TERRITORIAL  

 

O papel do estado frente à demanda da população por prestação de serviços 

públicos de qualidade, assim como, a busca por alternativas para planejar e 

administrar territórios com mais eficácia exige um conhecimento mais aprofundado 

da realidade, a partir de informações atualizadas e atualizáveis.  É nesta perspectiva 

que a construção e ou utilização de indicadores se insere, ao servir como importante 

ferramenta de gestão e planejamento. 

A ênfase no planejamento com foco territorial no Brasil é uma realidade 

recente, embora a constituição de 1988 já apontasse para necessidade de 

regionalização, desde a obrigatoriedade da elaboração do Plano Plurianual, onde a 

ação publica deveria convergir para diferentes escalas do território, a exemplo da 

estadual e municipal.  Apesar disso, o contexto de desenvolvimento econômico que 

caracterizou o país na década de 90, com a necessidade de implementar medidas 

de estabilidade da economia, afetou a capacidade de investimentos públicos 

prejudicando a retomada das ações de planejamento. Somente a partir da segunda 
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metade da primeira década deste século, o país busca retomar com mais vigor o 

investimento no planejamento voltado para as ações públicas de desenvolvimento 

territorial, a exemplo do programa de aceleração do crescimento – PAC.  

Neste período o governo brasileiro atribui maior importância ao planejamento 

na sua dimensão territorial, como aponta o estudo do Ministério do Planejamento de 

Orçamento e Gestão, denominado de Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento (2008,p.09) que destaca “inserir a dimensão territorial no 

planejamento significa eleger o território como plataforma de integração das políticas 

públicas e, assim, situar-nos no cerne do debate acerca da eficiência e qualidade 

dos gastos públicos” e, além disso, o citado estudo argumenta ainda que “devemos 

superar a visão setorial incorporando a dimensão territorial. Ao se estabelecer os 

territórios como base das demandas sociais, torna-se mais fácil a compreensão das 

causas do problema a ser enfrentado e a priorização das ações a serem 

implementadas”. 

O planejamento territorial tem então como um dos seus principais objetivos o 

de compensar as disparidades regionais existentes. A idéia é que os planos de 

desenvolvimento territorial estejam pautados na busca por um desenvolvimento 

socioeconômico mais equilibrado entre as diferentes regiões, como afirma Bilhim 

(2008,p.02) “o ordenamento do território tem como objetivo último garantir o 

desenvolvimento sustentável, atual e futuro e a qualidade de vida das populações”. 

O enfoque territorial do desenvolvimento justifica-se pela necessidade de 

integração de espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas públicas de 

intervenção. A indução do desenvolvimento local ou territorial é fruto da combinação 

de políticas públicas adequadas às necessidades e potencialidades locais.(SILVA, 

2005,p.12). 

Uma das mais importantes formas de consubstanciar a análise territorial 

(subsidiando o planejamento) e de produzir objetivamente um sistema de 

informações sobre os territórios, se dá a partir da mensuração qualitativa e 

quantitativa da realidade. Neste sentido a construção e ou utilização de indicadores 

e índices sintéticos tem demonstrado sua eficácia como ferramenta metodológica 

contribuindo para sistematizar e simplificar processos complexos. 

Nesse contexto é que se insere a construção dos rankings de 

desenvolvimento ou em alguns casos a construção de tipologias municipais usadas 

para classificar os municípios segundo um conjunto de indicadores ou índices 
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sintéticos. Abordando esta questão Jannuzzi e Patarra (2006,p.39) citando SEADE 

(2002) nos informa que “O Índice Paulista de Responsabilidade Social é um exemplo 

neste sentido, ao classificar os municípios paulistas em cinco grupos, de acordo com 

os níveis observados de indicadores de saúde, escolaridade e porte econômico 

municipal”. 

 A elaboração dos rankings retrata as diferenças entre as unidades territoriais 

municipais, permitindo identificar desequilíbrios territoriais e, além disso, apontam 

problemas, dificuldades na condução das políticas públicas, revelando com isso 

aspectos do processo de desenvolvimento territorial, ao mesmo tempo que facilitam 

a tomada de decisões.  

A utilização de indicadores de desigualdades e desequilíbrios territoriais que 

possibilitem o direcionamento de políticas públicas e de investimentos, assim como 

a espacialização desses indicadores e identificação de regiões de planejamento, 

permite buscar reduzir os desequilíbrios territoriais. Segundo NAHAS ET AL 

(2006a,p.03), “o número de sistemas de indicadores produzidos é crescente a cada 

ano”.  

Outra vantagem da utilização de indicadores está na construção de relatos mais 

objetivos da realidade que se quer administrar ou planejar, a partir deles é possível 

ainda a produção de diagnósticos padronizados e reprodutíveis, que possam refletir 

a multidimensionalidade dos problemas abordados.  

Não se pode deixar de ressaltar que a construção de um sistema de informação 

baseada em indicadores válidos e confiáveis permite também traçar tendências, 

apontar cenários, simular situações diversas, testar a utilização de modelos teóricos, 

permite ainda cruzamento de variáveis diversas em uma perspectiva do território: 

variáveis físicas, demográficas, sócio econômicas, culturais, de infra-estrutura, etc. 

Isso tudo contribui para elaboração de políticas prospectivas e para o 

desenvolvimento de decisão sobre um território. 

Ademais, a publicização de informações via indicadores tem a vantagem de 

quantificar e simplificar a realidade, isso acaba possibilitando uma melhor 

comunicação do governo com a sociedade civil e pode trazer maior legitimidade e 

transparência a administração. Acrescente-se também que a democratização das 

informações, através de indicadores e diagnósticos, amplia a possibilidade de 

monitoramento e controle social da gestão pública pela sociedade civil, e favorece 
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um eventual aumento da participação popular nas administrações municipais, a 

medida também que instrumentaliza os movimentos sociais. 

É importante também ressaltar o papel dos indicadores na avaliação da gestão, 

principalmente para corrigir rumos indesejados que podem estar sendo tomados 

desapercebidamente.  Por meio de indicadores confiáveis é possível traçar metas e 

objetivos, e mensurar o atendimento dos resultados de maneira clara e transparente, 

evitando armadilhas e desvirtuamento de planejamento. (RAULI, 2007,p.75). 

Entretanto, não é conveniente perder de vista os cuidados no uso dos 

indicadores, tendo em conta que um superdimensionamento dos mesmos, poderia 

levar a uma visão equivocada do indicador que acaba ocupando o lugar do conceito, 

quando o indicador é ,segundo Guimarães e Jannuzzi (2004,p.05) “apenas a medida 

operacional do conceito”. É nesta perspectiva que o próximo item irá abordar 

rapidamente aspectos dos limites e cuidados no uso de indicadores.  

 
4-CUIDADOS E LIMITAÇÕES NO USO DOS INDICADORES 

 

A questão dos limites no uso de indicadores é uma questão complexa, que 

tem sido abordada por vários estudiosos da área e aqui não se tem pretensão de 

aprofundar nesta questão, mas apenas de traçar um resumido panorama desse 

tema.  

Quando deixamos de observar que os indicadores são apenas um 

instrumento, isto é, o indicador não é um fim em si, mas um meio acabamos por 

super dimensioná-lo. Por vezes perdemos de vista que ao mensurar a realidade, em 

alguns momentos acabamos por fragmentá-la, muitas vezes levando em conta 

somente os objetivos das políticas ou programas. Sobre esta questão (Costa apud 

Valente 2010) explica que: 
“Estatística e indicadores são instrumentos para se aproximar da 
realidade. Mas, assim como a teoria, a estatística nunca consegue 
englobar a inalcançável verdade total. Os indicadores são uma 
descrição, mas não a realidade. A ciência econômica faz partições 
da realidade para estudá-la. Mas para voltar a ela, é preciso 
reincorporar as outras áreas extraídas, como a política, a sociologia, 
etc. E depois, é preciso incorporar a história, situar a economia no 
aqui e agora – colocar a história na ciência” 

 

Seguindo em direção semelhante Guimarães e Jannuzzi (2004,p.05) chama a 

atenção para o fato de que “parece estar se consolidando em uma prática corrente a 
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substituição do conceito indicado pela medida supostamente criada para 

operacionalizá-lo, sobretudo no caso de conceitos abstratos complexos como 

desenvolvimento humano e condições de vida.” Essa situação estimula a análises, 

diagnósticos e no caso de políticas, a tomada de decisões simplistas, tendo em 

conta que indicador superdimensionado acaba por apresentar uma realidade 

complexa de maneira simplista, por que quando se substitui o conceito que se quer 

medir pela medida, ocorre de não se reconhecer suas limitações.  

Nesta perspectiva é que não se deve basear o desenho de políticas públicas 

ou análises da realidade, apenas no uso de um único indicador, mas buscar outras 

medidas que associadas a anterior proporcionem uma análise menos fragmentada 

da realidade. Como diz SIEDENBERG (2003,p.57) é necessário relacionar e 

combinar um maior número de indicadores para diminuir o risco de interpretações e 

conclusões errôneas sobre uma determinada realidade social.  

Outra questão que se tem que ter clareza em relação aos indicadores é a 

aparente neutralidade que apresentam. Não se pode deixar de destacar que o 

processo de construção de indicadores envolve orientações teóricas e opções 

metodológicas por onde perpassam valores ideológicos ou visões de mundo. Assim 

sendo na definição do marco conceitual, no processo de seleção dos indicadores, na 

atribuição de pesos durante o processo de agregação dos dados e até no tratamento 

das informações, está envolvido um processo decisório onde se inserem 

componentes ideológicos, num sentido amplo. Por vezes a tentativa de conciliar 

verdade e conveniência envolve também elementos exógenos e ademais o indicador 

não pode ser entendido fora do contexto teórico metodológico o qual lhe empresta o 

respectivo significado. 

Sobretudo ao utilizarmos indicadores para retratar aspectos da realidade de 

difícil mensuração como, os aspectos sociais, os de desenvolvimento ou os de  

sustentabilidade ambiental, devemos considerar os valores e conceitos teóricos 

embutidos, que os fundamentam.  

Vale ressaltar também que na produção de indicadores está implícita uma 

perda de informação, em especial nos processos de agregação de dados. As 

eventuais perdas de informação têm se constituído num entrave à adoção de forma 

generalizada e consensual dos sistemas de indicadores e índices. (RAULI, 2007, p. 

80). Por exemplo, na construção de indicadores compostos é preciso agrupar em 

único número vários indicadores simples e posteriormente calcular algum tipo de 
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média e ponderação entre eles. Nesta perspectiva a definição dos pesos de cada 

dimensão mensurada, impõe uma importância diferenciada entre eles, o que implica 

em uma perda de algum tipo de informação. 

 Além disso, a quantificação da realidade é incapaz de abarcar na sua 

totalidade a complexidade de dimensões como, por exemplo, o desenvolvimento de 

um determinado território ou região, por mais aperfeiçoado que seja o indicador, 

alguns aspectos não quantificáveis ou de difícil mensuração, acabam ficando de fora 

e precisariam ser consideradas numa avaliação mais aprofundada da realidade. 

Por fim considerando o caráter parcial e substituível dos indicadores é preciso 

ter em conta que a função dos mesmos não é produzir análise e diagnósticos que se 

baseiem apenas em informações quantificadas, e análises acríticas, que buscam 

apenas descrever o que foi medido. Vale lembrar que indicadores são instrumentos 

auxiliares de análise e só tem sentido quando vinculados a teorias e métodos que 

lhes dêem fundamento. Além disso, é importante considerar que a mensuração do 

desenvolvimento sócio econômico de um país, região ou município por meio de 

indicadores, pode complementar e subsidiar empiricamente um trabalho, mas jamais 

poderá substituir a análise qualitativa. (SIEDENBERG, 2003,p. 68). 

Todavia feitas as ressalvas e tomados os devidos cuidados a utilização de 

indicadores, deve ser entendida como válida e fundamental diante das importantes 

funções que cumpre como instrumento metodológico, permitindo entre as vantagens 

já citadas, a avaliação, monitoramento e possibilidade de comparação em diferentes 

espaços e tempos. Afinal como observa Guimarães e Jannuzzi (2004,p.16) “não se 

pode deixar de reconhecer os efeitos positivos – e não antecipados- que a criação, 

proposição e uso dos mesmos têm gerado nas esferas técnicas e políticas no país”. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do exposto acima a respeito do uso de indicadores e da sua 

aplicabilidade ao planejamento e gestão de territórios, bem como da importância dos 

mesmos no monitoramento e avaliação das políticas públicas, verificou-se que o uso 

de indicadores como subsidio para planejamento e gestão pública com enfoque 

territorial tem sido difundido rapidamente no Brasil. Nos anos mais recentes é 

possível observar também a crescente utilização de técnicas de geoprocessamento, 
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como ferramenta de espacialização dos indicadores e posterior diagnóstico dos 

resultados. 

Entretanto, é preciso cuidado e é necessário também ter em conta os limites 

que o uso de indicadores apresenta. O uso indiscriminado de indicadores e sem 

devida cautela pode levar ao superdimensionamento do indicador e proporcionar 

análises simplistas da realidade, levando a equívocos ou a ineficiência na aplicação 

de políticas públicas. Neste sentido, é preciso atentar para o fato de que a 

mensuração da realidade, através de indicadores e índices, não pode perder de 

vista a possibilidade de se acrescentar uma análise qualitativa da realidade. 
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