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Resumo 

A pesquisa deste artigo tem como tema o crescimento e o desenvolvimento do 

município de Pindamonhangaba – SP, tendo como objetivo analisar a evolução de 

indicadores econômicos e sociais, e verificar se crescimento e desenvolvimento estão 

evoluindo no mesmo ritmo durante os anos. Utilizando dados quantitativos, fonte 

bibliográfica e documental disponibilizada pelo IBGE e pelo PNUD, a pesquisa tem 

caráter exploratório, usando como recorte os anos de 2000 e 2010. Desta forma, foi 

possível verificar que o crescimento econômico do município foi muito superior ao 

desenvolvimento social - mesmo com a melhoria do IDHM -  e que, com esses 

resultados, novas estratégias e ações por parte do governo podem ser melhor planejadas. 

 

Palavras-chave: Crescimento. Desenvolvimento. Município 

 

 

 

 

 

 

 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF PINDAMONHANGABA 2000-2010 
 

 

Abstract 

 

The research for this article has as its theme the growth and development of the town of 

Pindamonhangaba – SP, aiming to analyze the evolution of economic and social indicators, and verify 

that growth and development are evolving at the same pace over the years. Using quantitative data, 

bibliographic and documentary sources made available by IBGE and by UNDP, research has 

exploratory, using as the clipping 2000 and 2010. In this way, it was possible to verify that the economic 

growth of the municipality was far superior to social development-even with improved IDHM-and that, 

with these results, new strategies and actions on the part of the Government can be better planned. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Uma localidade precisa inevitavelmente crescer e se desenvolver para proporcionar 

melhorias nas condições de vida de  sua população. Buscando entender se tivemos 

crescimento e desenvolvimento no município de Pindamonhangaba,  este artigo utiliza 

como recorte os anos de 2000 e 2010 para analisar se houve melhora nas condições de 

vida dos munícipes. Assim, tem-se o objetivo de analisar a relação de crescimento e 

desenvolvimento, levando em consideração os índices disponibilizados pelo IBGE, 

FIRJAN e pelo PNUD, e ainda, serão levados em consideração dados econômicos para 

analise do crescimento, e sociais para analise do desenvolvimento, verificando qual a 

sua relação. Analisando o Produto Interno Bruto e per capita, o Índice de 

Desenvolvimento Humano e suas relações e o Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal e suas relações, espera-se identificar se houve significante relação entre o 

crescimento econômico e o desenvolvimento do município. Conseqüentemente, com os 

resultados obtidos, acredita-se que o artigo possa servir como instrumento de análise e 

direcionamento a auxiliar o governo municipal no que tange a criação de estratégias e 

ações que visam o desenvolvimento do município.  

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Crescimento e desenvolvimento 

De acordo com Santos (2012) podemos considerar que os conceitos de crescimento e 

desenvolvimento tem suas raízes, no âmbito econômico, onde o desenvolvimento é 

apresentado como um fenômeno importante para a consolidação do sistema capitalista. 

Também na política, o conceito de desenvolvimento ganhou força a partir do momento 

em que países ricos passaram a auxiliar o desenvolvimento de países pobres 

(subdesenvolvidos). Já na dimensão social, o conceito de desenvolvimento está 

relacionado com o grau em que são satisfeitas as necessidades humanas e na dimensão 

ambiental a relação homem-natureza pode acontecer de forma equilibrada. 

Desta forma, é notável que um território sem crescimento e desenvolvimento, faz com 

que seu povo sofra as dificuldades econômicas, sociais, políticas e ambientais, como 

conseqüência de sua carência. Como resultado da ação de agentes dentro do sistema 

econômico, temos o crescimento ou não de determinada localidade. Seguiremos a linha 

de pensamento a partir da definição de crescimento e desenvolvimento econômico.  



“Crescimento econômico: Aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto, 

da produção de bens e serviços de determinado país ou área econômica” (SANDRONI, 

1994, p.81). Assim, passamos a visualizar o cenário econômico relacionado ao 

crescimento.  

Porém, para que também possamos identificar se como conseqüência do crescimento 

houve desenvolvimento, precisamos olhar os fatos pela dinâmica econômica, social, 

política e ambiental, considerando a visão citada por Sen (2007), onde, o 

desenvolvimento não está associado exclusivamente à indicadores econômicos. Desta 

forma, temos a ampliação das liberdades das pessoas pode ser interpretada no que tange 

suas capacidades e oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que 

desejam ter, bem como o ambiente propício para cada um exercer na plenitude seu 

potencial humano. Complementando a visão, para desenvolvimento econômico destaca-

se o que cita Rossetti (1994), onde, o bem-estar e a segurança mantém estreitas relações 

com a promoção do desenvolvimento econômico, e por fim segundo Sandroni 

(1994,p.95): “Crescimento econômico (aumento do Produto Nacional Bruto per capita) 

acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações 

fundamentais na estrutura de sua economia”, definem o conceito de desenvolvimento 

econômico. Neste caso, para análise do crescimento econômico utilizaremos como 

referencia o PIB.  

 

2.2 IDH  

Em contrapartida, para que possamos mensurar, não apenas os resultados econômicos, 

mas também outros resultados que repercutem sobre uma sociedade, levaremos em 

consideração o cenário representado pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

que de acordo com o site do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), reúne três dos requisitos mais importantes para a expansão das 

liberdades das pessoas: a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável - saúde -, 

ter acesso ao conhecimento – educação - e poder desfrutar de um padrão de vida digno – 

renda, conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 1 – As três dimensões do desenvolvimento humano, 2013. 



 
 

  FONTE: http://atlasbrasil.org.br/2013/o_atlas/idhm 

 

2.2.1 Vida longa e saudável (longevidade) 

Na busca por um padrão mais elevado possível de saúde física e mental, encontra-se 

http://atlasbrasil.org.br/2013/o_atlas/idhm


uma vida mais longa e saudável, com isso, as oportunidades que as pessoas têm de 

evitar a morte prematura, garantindo a elas um ambiente saudável e com acesso a saúde 

de qualidade resulta em longevidade 

 

2.2.2 Acesso ao conhecimento (educação) 

Educação constrói confiança, confere dignidade, e amplia os horizontes e as 

perspectivas de vida. O acesso ao conhecimento é um fator crítico para o bem-estar e é 

essencial para o exercício das liberdades individuais, da autonomia e auto-estima. A 

educação é necessária para expandir as habilidades das pessoas para que elas possam 

melhorar a capacidade de decidir sobre seu futuro.  

 

2.2.3 Padrão de vida (renda) 

A renda é um meio para uma série de fins, e possibilita nossa opção por alternativas 

disponíveis. Já a sua ausência pode limitar as oportunidades de vida. 

A renda é essencial para suprir necessidades básicas como água, comida e abrigo, mas 

também para podermos transcender essas necessidades rumo a uma vida de escolhas 

genuínas e exercício de liberdades.  

 

2.3. IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal foi criado em 2012, com o desafio de 

adaptar a metodologia do IDH Global para calcular o índice dos municípios brasileiros. 

Desta forma, o IDHM segue as mesmas três dimensões do IDH Global (longevidade, 

educação e renda), porém, vai alem: adéqua a metodologia global ao contexto brasileiro 

e a disponibilidade de indicadores nacionais. Com isso, espera-se uma melhor analise do 

desenvolvimento dos municípios brasileiros. 

 

2.4 IFDM 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal acompanha três áreas: Emprego e 

Renda, Educação e Saúde e utiliza-se exclusivamente de estatísticas públicas oficiais. 

Sua leitura é simples, o índice varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento da localidade. Além disso, sua metodologia possibilita 

determinar com precisão se a melhora relativa ocorrida em determinado município 

decorre da adoção de políticas específicas, ou se o resultado obtido é apenas reflexo da 

queda dos demais municípios. 



 

 

2.5 PIB 

“Produto interno bruto refere-se ao valor agregado de todos os bens e serviços finais 

produzidos dentro do território econômico do país, independentemente da nacionalidade 

dos proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços” (SANDRONI, 

1994,p.262). O índice divulgado pelo IBGE será utilizado para análise. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

Esta pesquisa descritiva tem como objetivo encontrar relação entre o PIB, IFDM e o 

IDHM da cidade de Pindamonhangaba, comparando os dados de 2000 e 2010, 

analisando pela dinâmica econômica, política, social e ambiental, e com isso, busca-se 

entender se crescimento e desenvolvimento estão evoluindo juntos ou não. Para isso, 

utiliza-se a abordagem quantitativa, com fonte bibliográfica e documental 

disponibilizada pelo IBGE, FIRJAN e o PNUD, para que se possa analisar a evolução 

dos índices do município.  

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo o Censo 2010, Pindamonhangaba possui 146.995 habitantes, faz parte da 

Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista e da Microrregião de São José dos Campos.  

Ao levantar os dados, segundo o IBGE,  o PIB de Pindamonhangaba no ano 2000 foi de 

R$1.305.493,00, e no ano de 2010 sendo de R$4.678.850,70, mostrando um 

crescimento de 258,4% em 10 anos. O PIB per capita (em reais) do município em 2000 

foi de R$ 10.233,06 e em 2010 foi de R$ 31.821,56. 

Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Pindamonhangaba é 

0,773, em 2010.Segundo o PNUD,o município está situado na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,153), seguida por Renda e por Longevidade. 

Pindamonhangaba ocupa a 249ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 248 (4,46%) municípios estão em situação melhor e 5.317 (95,54%) 

municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 645 outros municípios de 



São Paulo, Pindamonhangaba ocupa a 118ª posição, sendo que 117 (18,14%) 

municípios estão em situação melhor e 528 (81,86%) municípios estão em situação pior 

ou igual. 

Temos também como fonte para reflexão, o ranking do IFDM que mostra 

Pindamonhangaba no ranking estadual e nacional: 

No ano 2000, Pindamonhangaba estava em 219° no ranking estadual e 303° no ranking 

nacional. 

No ano de 2010, Pindamonhangaba estava em 122° no ranking estadual e 194° no 

ranking nacional. 

 

Quadro 2 – IDHM e componentes, 2012. 

          2000 2010 % 

IDHM Educação          0,583 0,736 26,24% 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo  
  52,21 66,32 27,03% 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola      66,28 92,61 39,73% 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental 
84,41 91,09 7,91% 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo    59,38 71,03 19,62% 

% de 18 a 20 anos com ensino médio 

completo  
    36,52 55,54 52,08% 

IDHM Longevidade          0,809 0,843 4,20% 

Esperança de vida ao nascer (em anos)      73,52 75,58 2,80% 

IDHM Renda          0,710 0,745 4,93% 

Renda per capita (em R$)        662,88 826,02 24,61% 

Fonte: PNUD. 

 

O IDHM passou de 0,694 em 2000 para 0,773 em 2010 - uma taxa de crescimento de 

11,38%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 25,82% entre 2000 e 

2010.  

Pindamonhangaba ocupa a 249ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 248 (4,46%) municípios estão em situação melhor e 5.317 (95,54%) 

municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 645 outros municípios de 



São Paulo, Pindamonhangaba ocupa a 118ª posição, sendo que 117 (18,14%) 

municípios estão em situação melhor e 528 (81,86%) municípios estão em situação pior 

ou igual. 

População - Entre 2000 e 2010, a população de Pindamonhangaba teve uma taxa média 

de crescimento anual de 1,55%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 

2010.  No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010. Nas últimas duas décadas, a taxa de 

urbanização cresceu 2,91%. 

 

 

 

Quadro 3 – População total, por gênero, rural/urbana e taxa de urbanização, 2012. 

  População 
% do 

Total 
População 

% do 

Total 
2000 / 

2010 
  2000 2000 2010 2010 

População total 126.026 100 146.995 100 16,64% 

Homens  62.863 49,88 72.288 49,18 14,99% 

Mulheres 63.163 50,12 74.707 50,82 18,28% 

Urbana  119.078 94,49 141.708 96,40 19,00% 

Rural 6.948 5,51 5.287 3,60 -23,91% 

Taxa de 

urbanização 
  94,49   96,40   

Fonte: PNUD. 

 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Pindamonhangaba passou de 50,39% 

para 42,06% e o índice de envelhecimento evoluiu de 4,96% para 6,55%, conforme 

abaixo: 

 

Quadro 4 – Estrutura etária da população, 2012. 

Estrutura Etária 
População 

% do 

Total 
População 

% do 

Total 
2000 / 

2010 
2000 2000 2010 2010 

Menos de 15 anos  35.995 28,56 33.921 23,08 -19,19% 

15 a 64 anos 83.780 66,48 103.441 70,37 5,85% 

65 anos ou mais 6.251 4,96 9.633 6,55 32,06% 



Razão de dependência  50,39 0,04 42,06 0,03 -25,00% 

Índice de 

envelhecimento 
- 4,96 - 6,55 32,06% 

Fonte: PNUD. 

 

 

 

A razão de dependência se refere à população de menos de 14 anos e de 65 anos 

(população dependente) ou mais em relação à população de 15 a 64 anos (população 

potencialmente ativa), e o índice de envelhecimento refere-se à população de 65 anos ou 

mais em relação à população de menos de 15 anos. 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

Pindamonhangaba reduziu 24%, passando de 17,0 por mil nascidos vivos em 2000 para 

12,9 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 

17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do 

país eram 13,9 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

 

Quadro 5 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Pindamonhangaba – SP, 2012. 

  2000 2010   

Esperança de vida ao nascer (em anos) 73,5 75,6 2,86% 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos 

vivos)  
17,0 12,9 -24,12% 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos 

vivos)  
19,7 15,0 -23,86% 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  2,3 1,9 -17,39% 

Fonte: PNUD. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em 

Pindamonhangaba, a esperança de vida ao nascer  foi de 73,5 anos em 2000, para 75,6 

anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é de 75,7 

anos e, para o país, de 73,9 anos. 

 



Educação - A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar 

do município e compõe o IDHM Educação. 

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 

39,73%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 7,91% entre 2000 e 2010. A proporção de jovens entre 15 e 17 

anos com ensino fundamental completo cresceu 19,62% no período de 2000 a 2010. E a 

proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 52,08% 

entre 2000 e 2010. 

Em 2010, 71,98% dos alunos entre 6 e 14 anos de Pindamonhangaba estavam cursando 

o ensino fundamental regular na série correta para a idade e em 2000 eram 72,96%. 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 47,13% estavam cursando o ensino médio regular sem 

atraso e em 2000 eram 34,56%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 14,24% estavam 

cursando o ensino superior em 2010 e 8,24% em 2000.  

 

População adulta - A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso 

a conhecimento e também compõe o IDHM Educação. 

Em 2010, 66,32% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 50,06% o ensino médio. Em São Paulo, 62,91% e 44,86% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida 

escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Pindamonhangaba tinha 10,70 

anos esperados de estudo e em 2000 tinha 10,55 anos. Enquanto que São Paulo, tinha 

10,33 anos esperados de estudo em 2010 e 10,23 anos em 2000. 

 

Renda - A renda per capita média de Pindamonhangaba cresceu  de R$662,88 em 2000 

para R$826,02 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 24,61% . A extrema 

pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 5,35% em 2000 e para 1,32% em 

2010. 

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,56 em 2000 para 0,52 em 2010. 

O índice Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 



Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou 

seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou 

seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

 

 

 

Quadro 6 – Renda, pobreza e desigualdade, 2012. 

  2000 2010   

Renda per capita (em R$)  662,88 826,02 24,61% 

% de extremamente pobres  5,35 1,32 -75,33% 

% de pobres  15,73 6,79 -56,83% 

Índice de Gini 0,56 0,52 -7,14% 

Fonte: PNUD. 

 

 

 

Quadro 7 – Porcentagem da renda apropriada por estratos da população, 2012. 

  2000 2010   

20% mais pobres  3,00 3,98 32,67% 

40% mais pobres  9,70 12,00 23,71% 

60% mais pobres 20,79 24,40 17,36% 

80% mais pobres  39,85 43,40 8,91% 

20% mais ricos  60,15 56,60 -5,90% 

Fonte: PNUD. 

 

Trabalho - Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 65,21% em 

2000 para 69,12% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

20,72% em 2000 para 10,15% em 2010. 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 4,00% trabalhavam 

no setor agropecuário, 0,29% na indústria extrativa, 21,49% na indústria de 

transformação, 10,46% no setor de construção, 1,60% nos setores de utilidade pública, 

14,70% no comércio e 44,47% no setor de serviços. 



 

Quadro 8 – Ocupação da população de 18 anos ou mais, 2012 

  2000 2010   

Taxa de atividade  65,21 69,12 6,00% 

Taxa de desocupação  20,72 10,15 
-

51,01% 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou 

mais  
62,42 66,87 7,13% 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo  61,36 74,18 20,89% 

% dos ocupados com médio completo  40,96 58,74 43,41% 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. 29,88 15,82 
-

47,05% 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.  62,21 63,77 2,51% 

Fonte: PNUD. 

 

Quadro 9 – Indicadores de habitação, 2012. 

  2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada  98,13 99,01 

% da população em domicílios com energia elétrica  99,66 99,66 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para população 

urbana.  
97,75 99,11 

Fonte: PNUD. 

 

Quadro 10 – Vulnerabilidade Social, 2012. 

Crianças e Jovens  2000 2010   

Mortalidade infantil  17 12,9 -24,12% 

% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola  67,88 29,76 -56,16% 

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 3,43 1,81 -47,23% 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são 

vulneráveis à pobreza  
13,22 8,87 -32,90% 

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos  0,29 0 -100,00% 

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos  8,3 2,23 -73,13% 



Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%)  5,89 3,99 -32,26% 

Família 

% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos 

menores de 15 anos 
10,02 12,1 20,76% 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de 

idosos 
2,06 1,14 -44,66% 

% de crianças extremamente pobres 9,46 2,68 -71,67% 

Trabalho e Renda 

% de vulneráveis à pobreza  35,35 20,9 -40,88% 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 

ocupação informal  
38,14 26,27 -31,12% 

Condição de Moradia 

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e 

esgotamento sanitário inadequados  
0,91 0,56 -38,46% 

Fonte: PNUD. 

 

 

Além da utilização do IDHM fornecido pelo IBGE para analisarmos, levaremos também 

em consideração o IFDM, que nos mostra resultados conforme abaixo: 

 

Quadro 11 – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, 2012. 

 
2000 2010 2000 2010 

IFDM 0.7155 0.8299 moderado Alto 

EDUCAÇÃO 0.7563 0.8667 moderado Alto 

SAÚDE 0.8041 0.8738 Alto Alto 

EMPREGO E RENDA 0.5859 0.7492 regular moderado 
Fonte: FIRJAN, Adaptado. 

Considerando como importante indicador para a avaliar o desenvolvimento municipal, o 

IFDM também nos mostra uma interessante evolução nos 10 anos pertinentes a amostra, 

colocando Pindamonhangaba 2010 como município com alto desenvolvimento, 

destacando educação e saúde, e ressaltando um déficit no indicador de emprego e renda. 

 

5  CONCLUSÃO 
 

Podemos concluir que os índices econômicos demonstraram crescimento de 

Pindamonhangaba em 10 anos. Com o aumento significativo do PIB e 



conseqüentemente com o aumento do PIB per capita, o município demonstra 

crescimento econômico de 258,4%. Também ressaltando o aumento da renda per capita 

e a diminuição do percentual de pobres e extremamente pobres. 

Desta forma, verificamos que, com o crescimento econômico, tivemos  em paralelo a 

evolução dos índices sociais, demonstrando que houve também o desenvolvimento do 

município.  

O desenvolvimento não acompanhou exatamente o mesmo ritmo do crescimento 

econômico do município, mesmo verificando a boa evolução do IDHM – considerado 

alto – que contribuiu significativamente para a melhoria no padrão de vida 

(confirmando a definição encontrada no Novo Dicionário de Economia para 

desenvolvimento econômico) e também observando o IFDM que mostra a evolução de 

Pindamonhangaba com seu índice considerado alto.  

Ainda temos a visualização positiva dos seguintes resultados: 

 Diminuição da taxa de mortalidade infantil 

 Aumento da proporção de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado 

determinados ciclos escolares, superando inclusive as médias estaduais 

 Aumento da renda per capita média  

 Diminuição da desigualdade e da pobreza. 

E também chamando a atenção da evolução das colocações do município nos rankings 

estaduais e nacionais.  
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