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Contextualização: a literatura de governança pública mostra que a dotação do Estado dos 

meios para a execução das políticas públicas pode ser discriminada em diversas dimensões de 

Capacidade Estatal. Uma importante capacidade estatal é a que identifica a adoção de políticas 

voltadas para o desenvolvimento econômico, a promoção de mudanças na estrutura produtiva 

e a industrialização, chamada por Evans (1995) de Capacidade Transformativa. 

Problemática: apesar da literatura de Capacidade Estatal ser vasta, não foram encontrados 

estudos que busquem mensurar a presença de CT em âmbito municipal. Também se observa 

uma carência no tocante à discussão entre os gestores públicos municipais das ferramentas que 

podem ser utilizadas para dotar os municípios de maior CT, influindo positivamente na geração 

de renda, na estrutura produtiva e na economia local. 

Objetivos: o estudo busca: 1. instigar a discussão sobre a necessidade de adoção de políticas 

públicas que busquem promover o desenvolvimento de CT em âmbito municipal; 2. identificar 

as capacidades voltadas para a transformação na estrutura produtiva, possuídas pelos 

municípios brasileiros; 3. desenvolver um indicador de CT para esses municípios; e, 4. 

identificar os fatores que influenciam na presença dessa capacidade. 

Metodologia: A presença de CT é identificada por meio da construção de um Índice de 

Capacidade Transformativa (ICT), elaborada com base em dados extraídos da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais, realizada pelo IBGE (Quadro 1). 
 

Quadro 1 - Variáveis utilizadas para construir os indicadores de capacidade estatal 
Dimensão Variável Fonte 

Capacidade transformativa 

 

Qualificação profissional e intermediação de mão de obra (Inclusão) Munic 2018 

Inclusão produtiva urbana (Urbana) Munic 2018 

Qualificação profissional e intermediação mão de obra 

(Qualificação) 

Munic 2018 

Crédito, microcrédito e seguro (Crédito) Munic 2018 

Geração de trabalho e renda (Trab-renda) Munic 2018 

Fonte: Elaboração própria. 
Os indicadores de capacidade estatal são obtidos com base em um procedimento rigoroso, 

discriminado em duas etapas. 

1. Construção de indicadores específicos, 𝑉, mediante a soma das variáveis utilizadas para 

mensurar cada dimensão de capacidade estatal, 𝑐: 

𝑉𝑐𝑚 = ∑ 𝑋𝑖,𝑐𝑚
𝑛
𝑖=1 ,                                                                                                                               (1) 

e linearização dos indicadores construídos: 

𝐼𝑐𝑚 =
𝑉𝑐𝑚−min(𝑉𝑐𝑚)

𝑀𝑎𝑥(𝑉𝑐𝑚)−min(𝑉𝑐𝑚)
,                                                                                                                         (2) 

sendo 𝑋 ⊂ ℝ a variável 𝑖 ∈ ℕ utilizada para mensurar a presença da capacidade 𝑐 ∈ ℕ no 

município 𝑚 ∈ ℕ; 𝑉𝑐𝑚 ⊂ ℝ o indicador de capacidade 𝑐 do município 𝑚; 𝐼𝑐𝑚 ⊂ ℝ o indicador 

linearizado de capacidade; min(𝑉𝑐𝑚) o menor valor encontrado para a capacidade 𝑐 ao longo dos 

municípios e max(𝑉𝑐𝑚) o maior valor encontrado para a capacidade 𝑐 ao longo dos municípios. 
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2. Construção do ICT a partir dos indicadores linearizados: 

𝐼𝐶𝑇𝑚 =
∑ 𝐼𝑐𝑚
𝑁
𝑐=1

𝑁
                                                                                                                              (3) 

A caracterização da presença de CT é realizada por meio da utilização de ferramentas de análise 

descritiva de dados e mapas temáticos. Já para a análise dos fatores que influenciam na presença 

de CT são utilizados o Teste Q de Yule, o Coeficiente de correlação e a estimação de cinco 

regressões Probit e duas regressões lineares pelo Métodos de Mínimos Quadrados Ordinários.  

Resultados/discussões:  O Mapa 1 apresentando o número médio de municípios em cada 

Mesorregião que adotam Ações, programas ou projetos de Inclusão; Qualificação; Urbana e 

Trab_renda e mostra que a adoção de políticas de Inclusão produtiva ocorre principalmente no 

cinturão Rio de Janeiro-São Paulo-Paraná-Mato Grosso do Sul e em partes da Região Nordeste. 
Inclusão                                                                             Qualificação 

 
Urbana                                                                                            Trab_renda 

    
 Mapa 1 – Número médio de municípios que adotam Ações, programas ou projetos 

relacionados à CT, 2018 
Fonte: Elaboração própria 

O teste Q de Yule e as regressões Probit indicam que as ações relacionadas à intervenção 

no domínio econômico se encontram interrelacionados. A adoção dessas políticas identifica 

uma dimensão de capacidade estatal à parte das demais, possivelmente devido ao 

desenvolvimento de instituições e rotinas internas às gestões municipais, voltadas para o 

desenvolvimento da estrutura produtiva. As regressões estimadas por MQO evidenciam que as 

demais dimensões de capacidade estatal podem ser definidas como Capacidades 

habilitadoras, sendo pré-requisito para o desenvolvimento da CT.  
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