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A pesquisa se concentrou na análise de como as políticas públicas na Microrregião de Limeira 
foram geridas utilizando-se para o estudo, principalmente, os dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica aplicada - IPEA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE com 
base de unidades locais e período de cobertura entre 2000 e 2010, quando o país e a 
microrregião apresentaram condições para impulsionar o desenvolvimento econômico junto a 
um acréscimo populacional, necessitando de maiores suportes das políticas sociais. 
Desenvolvido dentro do LEG (Laboratório de Economia e Gestão) da faculdade de Ciências 
Aplicadas de Limeira, o presente trabalho tem como foco a interface entre Economia e Gestão 
e suas implicações com o desenvolvimento da microrregião. Uma vez que temos a 
necessidade de conhecer as principais variáveis econômicas e demográficas para podermos 
avaliar o desempenho das políticas, a proposta do trabalho se concentrou na análise das 
diferenças sociais e das políticas implementadas com o intuito de minimizar essas diferenças. 
A análise a partir de dados do IPEA mostrou que a microrregião aprensenta uma diminuição 
das matrículas em escolas públicas e um déficit no atendimento em postos de saúde, 
evidenciando que as políticas não estão sendo eficientes para melhorar o ensino e para a 
assistência sanitária da população. Quando as políticas sociais não são bem geridas em 
âmbito local, muitos se mudam para o ensino ofertado pelas escolas particulares, acontecendo 
o mesmo com o sistema de saúde. A pesquisa se conclui com o comparativo entre a base de 
dados da microrregião com a do Estado de São Paulo, analisando as diferenças entre o 
investimento da microrregião com o restante do estado. 
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