
Em 2000, quando o Brasil e vários outros países comprometeram-se a implantar um 
conjunto de ações voltadas à superação da pobreza e à promoção do desenvolvi-
mento socioeconômico em bases sustentáveis, nasceu a agenda dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM. Desde então, essa agenda tornou-se importante 
elemento para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas, tanto no governo 
nacional quanto nos Estados e municípios. Suas repercussões transcenderam a esfera 
governamental, de modo que as premissas dos ODMs estão cada vez mais presentes na 
sociedade, por meio da mobilização de empresas, organizações não governamentais, 
sindicatos e outras instituições.

Em 2005, numa iniciativa pioneira no país em escala subnacional, a Fundação Seade 
publicou o primeiro relatório sobre o monitoramento das metas do milênio no Estado de 
São Paulo. Com isso, procurou contribuir para a realização de tais compromissos e para 
que os gestores públicos e a sociedade paulista pudessem acompanhar sua evolução. 

Em 2010, nova edição do relatório foi realizada, dessa vez no âmbito do projeto Lo-
calização dos Objetivos do Milênio na Escala Subnacional, realizado pelas instituições 
estaduais de estatística participantes do convênio Proredes – Ipea/Anipes. Isso ampliou a 
sua abrangência geográfica do estudo, o que atesta a crescente importância dos ODMs.

Em 2012, a Fundação Seade, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desen-
volvimento Regional e a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais do Governo 
do Estado de São Paulo, retomou essa iniciativa e lança a presente publicação, que visa 
apresentar os resultados atualizados dos ODMs nos eventos associados à Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. 

Tal iniciativa se justifica, como pode ser depreendido deste relatório, pelo fato de as 
preocupações ambientais terem se incorporado claramente às ações e aos programas 
do governo do Estado de São Paulo. Assim, pode-se afirmar que a atuação do governo 
paulista pauta-se pela ótica do desenvolvimento sustentável. 

Além disso, o presente relatório mostra que, desde 2005, quando foi publicado o pri-
meiro relatório de acompanhamento dos ODMs no Estado de São Paulo, a maior parte 
dos indicadores adotados para seu acompanhamento avançou significativamente. Essa 
melhora de desempenho é consequência, entre outros, da qualidade dos serviços presta-
dos em São Paulo, notadamente nas áreas sociais e de infraestrutura, que vem trazendo 
melhorias para a população.

Ao longo desse período, os níveis de pobreza e indigência reduziram-se contínua e inten-
samente, chegando mesmo a se constatar alguma melhora na distribuição de renda em 
favor dos mais pobres. Contribuiu para esses avanços o bom desempenho do mercado 
de trabalho paulista no período, com redução da Taxas de desemprego e da proporção 
de pessoas em situação de trabalho vulnerável. Além disso, devem ser considerados os 
impactos das políticas redistributivas que foram implementadas nos últimos anos, como 
os programas de transferência renda, a valorização do salário mínimo e o piso salarial 
do Estado de São Paulo.

No campo da educação, constatou-se a universalização do acesso ao ensino fundamental 
e o aumento da cobertura do ensino médio, que já alcançou quase 70% dos jovens de 
15 a 17 anos. Tais avanços refletem os resultados dos esforços para reduzir a evasão e a 
defasagem escolar, que permitiram superar as barreiras que dificultavam o acesso ao ensino 
médio, sobretudo dos mais pobres. Ao lado do maior acesso ao ensino, os indicadores de 
sua qualidade também melhoraram, embora haja ainda muito que avançar nesse campo.

Apresentação



Nos ODMs relacionados com a saúde, São Paulo também apresentou bom desempenho, 
expresso notadamente na redução dos indicadores de mortalidade infantil e na infância. 
Alguns indicadores, no entanto, apontam a necessidade de atenção especial, como a 
mortalidade materna.

No que diz respeito à promoção da igualdade entre homens e mulheres, houve progres-
sos em várias dimensões, mas ainda se requerem esforços para superar certos entraves 
que impedem o pleno cumprimento desse objetivo. Os melhores níveis educacionais 
das mulheres abrem novas oportunidades de trabalho para elas, inclusive em postos de 
direção. Porém, no que diz respeito aos rendimentos do trabalho, persistem diferenciais 
relevantes entre os sexos, particularmente entre as pessoas mais escolarizadas. 

Os ODMs relacionados ao meio ambiente mereceram especial destaque nesta edição. A 
quantidade e a multiplicidade de indicadores utilizados para avaliar o objetivo de “Garantir 
a Sustentabilidade Ambiental” atestam que a ótica do desenvolvimento sustentável está 
efetivamente incorporada aos programas governamentais e à gestão pública paulista. 
A crescente organização administrativa dos municípios e o aumento da presença e das 
ações de controle do governo estadual nesse campo já levaram a resultados ambientais 
importantes, como a ampliação da área florestada e a melhoria da qualidade do ar e da 
água para proteção da vida aquática e para o abastecimento público. Mesmo assim, em 
algumas regiões, em especial as mais industrializadas, a qualidade das águas interiores 
é ainda um problema a ser superado. 

Por seu turno, os programas de saneamento básico universalizaram o acesso ao abas-
tecimento de água e aproximaram da universalização a cobertura da coleta de esgoto. 
Esforços adicionais ainda são necessários para ampliar a parcela do esgoto tratado 
adequadamente, importante elemento para melhorar a qualidade da água nas regiões 
mais industrializadas e mais densamente povoadas do Estado. No que diz respeito ao 
lixo urbano, a coleta também é praticamente universal, mas nem todo o volume de 
resíduos recolhidos é depositado de maneira sanitariamente adequada, o que também 
exige atenção do poder público.

Por fim, quanto ao acesso aos benefícios das novas tecnologias, em especial de in-
formação e comunicação, São Paulo também se destaca. É o caso, por exemplo, da 
disponibilidade de aparelho telefônico (fixo ou celular), que atinge mais de 90% dos 
domicílios paulistas, e a ampliação do acesso à Internet, a despeito de ainda haver muito 
que avançar nesse campo. 

As trajetórias dos indicadores dos ODMs mostram que o Estado de São Paulo já superou 
algumas de suas metas e está em vias de atingir várias outras. Para alcançar algumas 
delas, no entanto, ainda se requerem esforços adicionais, sobretudo por meio da conju-
gação de ações da sociedade e de políticas governamentais integradas das três esferas de 
governo. A evolução positiva dos indicadores aqui ressaltada deve ser entendida como 
produto da ação governamental e da participação da sociedade, diante das dificuldades 
ou oportunidades que o contexto histórico tem oferecido.
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