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O eStadO dOS munIcíPIOS

índIce PaulISta de ReSPOnSabIlIdade SOcIal – 2014-2018

Histórico

Criado sob demanda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp, no âmbito 
do Fórum São Paulo Século XXI, esse indicador foi pensado para servir como parâmetro de 
mensuração do grau de desenvolvimento humano dos municípios paulistas,facilitando a 
orientação das políticas municipais.

Baseado nos mesmos critérios de desenvolvimento considerados pelo Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH,1 o IPRS reflete o esforço dos municípios nas dimensões riqueza, escolaridade e 
longevidade, incluindo indicadores que caracterizam mudanças em um prazo mais curto.

Assim, o IPRS é composto de quatro medidas: três indicadores sintéticos setoriais, que mensuram 
as condições do município em termos de riqueza, escolaridade e longevidade – permitindo 
o ordenamento dos 645 municípios do Estado segundo cada uma dessas dimensões; e uma 
tipologia constituída de cinco grupos, denominada grupos do IPRS, que resume a situação dos 
municípios segundo os três eixos considerados, sem ordená-los.

Inovações

Há quatro inovações importantes nesta décima edição. A primeira é que, além da apresentação 
de dados definitivos para 2014 e 2016, são calculados os resultados para 2018, a partir de 
estimativas de registros administrativos e projeções da Fundação Seade. A utilização de dados 
estimados busca apoiar a gestão municipal de forma mais tempestiva ao final da primeira 
metade do mandato eletivo (2017-2020).

A segunda alteração envolve a inclusão de novos indicadores nas dimensões riqueza e 
escolaridade. A edição 2019 do IPRS passa a utilizar os dados do Produto Interno Bruto – PIB, 
substituindo o Valor Adicionado, o que melhora a cobertura da estimação das atividades 
desenvolvidas em cada município. 

Os dados de remuneração dos empregados formais foram agregados aos dos benefícios 
previdenciários recebidos pelos aposentados e pensionistas de cada município, melhorando a 
estimação dos recursos disponíveis para consumo por parte da população. 

Na dimensão escolaridade, o atendimento das crianças de quatro e cinco anos na pré-escola, já 
mais disseminado, foi substituído pelo atendimento das crianças de zero a três anos em creches.

A Figura 1 apresenta os indicadores utilizados na composição do IPRS, em cada dimensão.

1. Esse indicador foi concebido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo divulgado anualmente pelo 
Relatório do Desenvolvimento Humano.
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A terceira inovação refere-se à identificação dos grupos do IPRS, que agregam os municípios 
segundo sua proximidade de resultados nas três dimensões analisadas, os quais deixaram de ser 
classificados de 1 a 5 e passaram a receber denominações que descrevem melhor sua situação.

A Figura 2 mostra a formação dos grupos do IPRS.

Figura 1
composição do IPRS: 12 indicadores organizados em 3 dimensões

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.

LONGEVIDADE ESCOLARIDADE RIQUEZA

 PIB per capita (25%)
 Remuneração dos 

empregados formais e
benefícios previdenciários
(25%)

 Consumo residencial de 
energia elétrica (25%)

 Consumo de energia 
elétrica na agricultura, no 
comércio e nos serviços 
(25 %)

 Mortalidade perinatal 
(30%)

 Mortalidade infantil (30%)
 Mortalidade de pessoas de 

15 a 39 anos (20%)
 Mortalidade de pessoas de 

60 a 69 anos (20%)

 Proporção de alunos da rede  
pública com nível adequado nas  
provas de Língua Portuguesa e  
Matemática
 No 5o ano do ensino 

fundamental (31%)
 No 9o ano do ensino 

fundamental (31%)
 Taxa de atendimento escolar na 

faixa de 0 a 3 anos (19%)
 Taxa de distorção idade -série no 

ensino médio (19%)

NOVOS INDICADORES (sublinhados e negrito)

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.

LONGEVIDADE ESCOLARIDADERIQUEZA

ALTADINÂMICOS MÉDIA  ou  ALTA  

DESIGUAIS ALTA

BAIXA LONGEVIDADE e MÉDIA / ALTA ESCOLARIDADE
ou 

BAIXA ESCOLARIDADE e MÉDIA / ALTA LONGEVIDADE 

EQUITATIVOS BAIXA

EM TRANSIÇÃO BAIXA

VULNERÁVEIS BAIXA BAIXA LONGEVIDADE  e  BAIXA ESCOLARIDADE

NOVOS NOMES 
PARA OS GRUPOS

MÉDIA  ou  ALTA  

BAIXA LONGEVIDADE e MÉDIA / ALTA ESCOLARIDADE
ou 

BAIXA ESCOLARIDADE e MÉDIA / ALTA LONGEVIDADE 

Figura 2
Grupos do IPRS
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A quarta inovação é a forma de apresentação dos resultados por meio do software Power BI, 
que permitirá consultas e comparações mais rápidas para diferentes dimensões e componentes 
do IPRS.

Principais resultados

Comparando a situação dos municípios em 2014 e 2018, foram observadas as seguintes 
mudanças:

• redução do número de municípios vulneráveis – com baixa riqueza, baixa longevidade e 
baixa escolaridade –, que passaram de 77 para 61, e decréscimo da população residente, 
diminuindo de 5,5% (2,35 milhões de pessoas) para 4,6% (2,02 milhões de pessoas); 

• aumento do número de municípios dinâmicos (de 104 para 112), que geram riqueza e 
alcançam indicadores médios ou altos nas dimensões escolaridade e longevidade e ampliação 
da população alcançada, passando de 32,1% (13,7 milhões de pessoas) para 34,0% (15 
milhões de pessoas);

• crescimento do número de municípios desiguais, que geram riqueza e apresentam 
indicadores baixos em pelo menos uma das dimensões de escolaridade e longevidade. Esse 
grupo passou de 71 para 75 municípios, mas a população envolvida diminuiu de 45,3% 
(19,33 milhões de pessoas) para 43,6% (19,18 milhões de pessoas);

• ampliação do grupo de municípios equitativos, que apresentam níveis de riqueza baixos, mas 
indicadores de escolaridade e de longevidade altos e médios. Esse grupo cresceu de 212 para 
218 municípios e a população alcançada passou de 9,7% (4,14 milhões de pessoas) para 
9,8% (4,31 milhões de pessoas) da população paulista;

Figura 3
Principais resultados, por grupos do IPRS – 2018

DESIGUAIS EQUITATIVOSDINÂMICOS

Presença de 6 dos 
10 municípios mais 

populosos: 
Campinas, São 
Bernardo do 

Campo, Santo 
André, São José 

dos Campos, 
Ribeirão Preto e 

Sorocaba.

Destacam -se os 
municípios de 

grande porte da 
RMSP (São Paulo, 

Guarulhos, Osasco, 
Diadema) e da RA 
de Santos (Praia 

Grande e Guarujá).

52% desses 
municípios têm até 
10 mil habitantes e 

6 municípios 
possuem mais de 

100 mil habitantes: 
Assis, Birigui, 

Franca, Ourinhos,  
Pindamonhangaba 
e Várzea Paulista.

EM TRANSIÇÃO VULNERÁVEIS

9 municípios têm 
mais de 50 mil 

habitantes: 
Mongaguá, Lorena, 
Peruíbe , Cruzeiro, 
Franco da Rocha, 
Francisco Morato, 

São Vicente e 
Itaquaquecetuba.

161 municípios têm 
até 50 mil 

habitantes. Outros
9 têm população 

maior: Tupã, Campo 
Limpo Paulista, 

Itapeva, Mairiporã, 
Tatuí, Itapetininga, 

Ferraz de 
Vasconcelos, Suzano 

e Carapicuíba.

75 municípios 218 municípios112 municípios 179 municípios 61 municípios

14,9 milhões de
pessoas

34% da população
do Estado

19,2 milhões de
pessoas

44% da população
do Estado

4,3 milhões de
pessoas

10% da população
do Estado

3,5 milhões de
pessoas

8% da população
do Estado

2 milhões de
pessoas

5% da população
do Estado

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.
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municípios paulistas, segundo grupos do IPRS – 2018

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.

Grupos do IPRS 2018
Dinâmicos (112)
Desiguais (75)
Equitativos (218)
Em transição (179)
Vulneráveis (61)

• relativa estabilidade do grupo de municípios em transição – com indicadores de riqueza 
baixa e indicadores de escolaridade e longevidade em polaridades opostas, isto é, baixa 
escolaridade e alta ou média longevidade ou o contrário. Esse grupo oscilou de 181 para 179 
municípios, mas a população envolvida aumentou de 7,4% (3,16 milhões de pessoas) para 
8,0% da população (3,52 milhões de pessoas).

Grupos do IPRS no território

Em 2018, a heterogeneidade econômica e social existente entre os 645 municípios do Estado de 
São Paulo, identificada pelos grupos do IPRS, configurava o seguinte padrão espacial: 

• dInÂmIcOS – municípios (112) localizados no entorno regional de Campinas e dispersos no 
território do Estado em municípios-sede das regiões administrativas;

• deSIGuaIS – municípios (75) situados nas áreas metropolitanas do Estado (Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Região Metropolitana da Baixada Santista, 
Região Metropolitana de Sorocaba), sendo que aproximadamente um quinto localiza-
se na Região Metropolitana de São Paulo. Identificam-se, nesse grupo, três importantes 
subconjuntos: municípios industriais, como Cubatão, Diadema, Guarulhos e Taubaté, 
localizados em regiões metropolitanas; municípios que abrigam condomínios de alto padrão, 
como Barueri, Cabreúva e Cotia; e municípios turísticos, tais como Guarujá, Ubatuba, 
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Caraguatatuba, Praia Grande, São Roque, Campos do Jordão e outros. Nesse grupo, destaca-
se ainda o município de São Paulo;

• eQuItatIVOS – municípios (218) localizados no noroeste paulista, especialmente nas 
Regiões Administrativas de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, de 
pequeno porte populacional e com baixos níveis de riqueza, mas com bons indicadores 
sociais. Esse tipo de município é pouco representado na Região Metropolitana de São Paulo e 
inexiste na Baixada Santista;

• em tRanSIÇÃO – embora não haja um claro padrão espacial, os municípios (179) desse 
grupo – presentes em praticamente todas as regiões do interior do Estado – estão com maior 
intensidade na região sudoeste;

• VulneRÁVeIS – municípios (61) que se concentram nas tradicionais áreas deprimidas do 
Estado: Vale do Ribeira, região de Itapeva, região do Alto do Paraíba, além de algumas 
ocorrências esparsas no território. As regiões de Barretos, Central e Baixada Santista não 
comportam nenhum município classificado nesse grupo.

dimensões do IPRS

Para o período 2016 a 2018, destacam-se:

• RIQueza munIcIPal – observa-se estabilidade desse indicador no Estado (44). Entre os 
municípios 39,5% não sofreram variação no escore, 3,9% registraram redução e cerca de 
45% tiveram aumento. Destaque para o crescimento acima de 10% desse indicador nos 
municípios de Planalto (16,7%), Arealva (13,3%), São Luís do Paraitinga (12,5%), Alto Alegre 
(12,5%) e Indiaporã (11,5%); 

• lOnGeVIdade – mostra tendência idêntica e conserva seu escore estadual em 72 pontos. 
Pouco mais de um terço (38%) dos municípios apresentaram declínio desse indicador, 
aproximadamente 12% registraram estabilidade e 50% ampliaram seu valor;

• eScOlaRIdade – destaca-se o aumento de 2 pontos ao escore dessa dimensão, entre 2016 
e 2018, elevando-se para 53 pontos. Cerca de 80% dos municípios alcançaram variações 
positivas em seu escore, 5% apresentaram estabilidade e 15,3% reduziram este valor.
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