
IPRS 2010
PRIMeIRoS ReSultadoS
edição 2012: 
ano de referência das informações 2010

O ESTADO DOS MUNICÍPIOS 2008-2010

2012

Metodologia





A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem 
a honra e o prazer de apresentar à sociedade paulista a edição 2012 do Índice 
Paulista de Responsabilidade Social e reafirma o acerto da parceria do Poder 
Legislativo Paulista com a Fundação Seade, quando propôs a criação deste 
índice, no âmbito do Fórum São Paulo Século XXI, realizado em 2000. 

O IPRS, já reconhecido pelos pesquisadores e por organismos interna-
cionais, é um sistema de indicadores consistentes e atualizados de todos os 
645 municípios paulistas que nos permite pensar o desenvolvimento do Estado 
de São Paulo, levando em consideração o que mais importa: os dados sobre o 
desenvolvimento humano dos municípios – as condições de vida da população. 
Isto porque, para a população, não é suficiente que a cidade onde vive esteja 
bem posicionada quanto ao nível de riqueza; a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas é o objetivo final e prioritário da ação pública.

Atualizado a cada dois anos, o IPRS é uma ferramenta poderosa não 
só para os deputados estaduais, mas também e principalmente para os agen-
tes públicos municipais. Seus dados fornecem subsídios para a definição de 
prioridades e auxiliam na formulação e implementação de políticas públicas. 
E, na comparação dos dados entre os biênios, é possível reavaliar as políticas 
públicas já existentes e corrigir os rumos, quando necessário. É, enfim, um 
excelente instrumento de gestão que a Assembleia Legislativa de São Paulo 
oferece aos administradores públicos municipais paulistas, que podem melhorar 
a fiscalização e a eficiência dos gastos de recursos públicos e as condições de 
vida da população.

A classificação dos municípios e sua situação na região administrativa 
podem também auxiliar os gestores na troca de informações para buscar 
práticas bem-sucedidas em municípios com problemas semelhantes. A Alesp, 
por meio do seu Instituto do Legislativo Paulista (ILP), encontra-se de portas 
abertas para auxiliar os agentes públicos municipais nesse processo, propor-
cionando espaços para ampliação do debate e disseminação de boas práticas 
de gestão municipal.

Deputado Barros Munhoz
Presidente da Assembleia Legislativa



A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio do Instituto 
do Legislativo Paulista (ILP), apresenta a edição 2012 do Índice Paulista de 
Responsabilidade Social (IPRS), produzido em parceria com a Fundação Seade 
desde 2000. A consolidação de uma série histórica para o indicador já permite 
aos estudiosos e agentes públicos identificar as principais tendências na evo-
lução da situação dos municípios ao longo da última década. 

Trata-se de um sistema de indicadores sociais internacionalmente re-
conhecido, consistente e atualizado, que abrange o conjunto dos municípios 
paulistas. Segue o paradigma do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
cujo conceito de desenvolvimento considera não somente a renda per capita, 
mas também as condições objetivas que impactam diretamente a qualidade 
de vida da população. Assim, o IPRS mensura as dimensões escolaridade (edu-
cação), longevidade (saúde) e riqueza dos municípios paulistas. Construído a 
partir de registros administrativos, o IPRS permite a atualização de dados num 
espaço de tempo muito menor do que o IDH, que depende de informações 
censitárias.

Ao intermediar a relação entre a Alesp e a Fundação Seade para a pro-
dução do IPRS, o ILP cumpre seu papel de subsidiar os trabalhos parlamentares, 
qualificando o debate político no âmbito do Poder Legislativo. A Alesp, por sua 
vez, exerce sua atribuição de avaliar e fiscalizar políticas públicas no Estado de 
São Paulo, além de oferecer uma excelente ferramenta de gestão aos agentes 
públicos municipais. 

Com a divulgação do IPRS junto à sociedade civil, às universidades e a 
institutos de pesquisa, o ILP espera fortalecer os mecanismos de participação 
popular e de controle social dos gastos públicos. Pretende também fomentar a 
produção de novas reflexões, pesquisas, conhecimentos e modelos de análise 
que possam enriquecer e ampliar nossa compreensão sobre as ações governa-
mentais e o desenvolvimento humano nos municípios. O melhor entendimento 
dos fatores que levam ao desenvolvimento humano, e como eles funcionam, é 
necessário e urgente. O IPRS, construído sobre uma base de dados atualizada 
e confiável, é uma importante ferramenta nesse sentido. 

Maurílio Maldonado
Diretor-presidente do ILP



Fruto de uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) com a Fundação Seade, o Índice Paulista de Responsabilidade Social 
(IPRS) chega à sua sétima edição, com o objetivo de avaliar a qualidade de vida 
nos municípios paulistas e fornecer subsídios para os gestores na formulação 
de políticas públicas. No que se refere ao indicador de riqueza, o Estado de São 
Paulo atingiu em 2010 a marca de 45 pontos, um avanço de três pontos em 
relação a 2008, o que reflete o crescimento da economia paulista no período. 
Depois da crise internacional que se iniciou no último trimestre de 2008 e se 
prolongou durante 2009, a economia do Estado mostrou forte capacidade de 
recuperação em 2010, registrando expansão de 7,9% em comparação a 2009.

Na longevidade, o Estado chegou a 69 pontos em 2010, com aumento 
de um ponto em relação a 2008. Essa pequena mudança na pontuação se 
explica pela relativa estabilidade nos quatro componentes dessa dimensão, 
embora com tendência de redução em todos eles no período: a taxa de mor-
talidade infantil diminuiu de 12,7 para 12,0 óbitos por mil nascidos vivos (ou 
decréscimo de 5,5%); a taxa de mortalidade perinatal passou de 13,9 para 13,3 
óbitos por mil nascidos (queda de 4,3%); a taxa de mortalidade das pessoas 
de 15 a 39 anos variou de 1,38 para 1,35 óbito por mil habitantes (retração 
de 2,2%); e a taxa de mortalidade da população de 60 a 69 anos passou de 
16,8 para 16,6 óbitos por mil pessoas (redução de 1,2%).

Em escolaridade, o Estado atingiu a marca de 48 pontos em 2010, um 
avanço de oito pontos em relação a 2008. A melhora no indicador estadual 
reflete o bom desempenho dos três aspectos tratados nessa dimensão do IPRS: 
cobertura, desempenho e fluxo. Verificam-se, no entanto, comportamentos 
bastante desiguais entre regiões e entre os municípios, indicando que o desafio 
da melhoria do ensino envolve a criação de mecanismos que permitam gerir 
melhor os recursos, principalmente em redes de ensino maiores e mais comple-
xas. Tal desafio está colocado tanto para os governos municipais, responsáveis 
pela educação infantil e pela maior parte do ensino fundamental, quanto para 
o governo estadual, que administra o ensino médio. 

Enfim, essas diversas dimensões, consideradas em seus recortes especí-
ficos, fornecem um conjunto valioso para orientação das ações dos gestores, 
de forma que as escolhas de políticas públicas sejam mais bem entendidas e 
direcionadas. Esta é a principal razão de ser deste projeto e uma das grandes 
contribuições da Alesp e da Fundação Seade para os cidadãos do Estado de 
São Paulo. 

Maria Helena Guimarães de Castro
Diretora Executiva da Fundação Seade
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MunIcíPIoS PaulIStaS, Segundo 
gRuPoS do IPRS

E m 2010, os 645 municípios paulistas classificam-se, segundo a tipo-
logia do IPRS, conforme apresentado a seguir:

grupo 1: reúne municípios com elevado nível de riqueza e bons 
indicadores sociais. A maioria deles localiza-se ao longo dos princi-
pais eixos rodoviários do Estado (rodovias Anhangüera e Presidente 
Dutra), que se interceptam no município de São Paulo. Em 2010, 
os 78 municípios que compunham o grupo abrigavam 9,8 milhões 
de pessoas, ou aproximadamente 23,9% da população estadual, 
tornando-o o segundo maior grupo em população. Cinco, dos dez 
maiores municípios paulistas,1 faziam parte dele: Santo André, São 
Bernardo do Campo, São José dos Campos, Sorocaba e Santos. Dos 
78 municípios deste grupo, 32 localizam-se na Região Administrativa 
de Campinas.

grupo 2: engloba localidades com bons níveis de riqueza que não 
se refletem nos indicadores sociais, os quais se situam aquém dos 
registrados para os municípios pertencentes ao Grupo 1. Em 2010, 
esse grupo concentrava 75 municípios, totalizando mais de 20,5 
milhões de habitantes (49,7% da população estadual) – o maior dos 
cinco grupos em população. Analogamente às edições anteriores, 
identificam-se, no conjunto desses municípios, dois importantes 
subconjuntos: municípios industriais, como Cubatão, Diadema, 
Suzano, Mauá, Guarulhos, Osasco e Cotia, localizados em regiões 
metropolitanas; e municípios turísticos, tais como Guarujá, São Se-
bastião, Campos do Jordão e outros. Nesse grupo destacam-se ainda 
os municípios de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

7IPRS 

1. São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, São José 
dos Campos, Ribeirão Preto, Sorocaba e Santos.
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Municípios paulistas, segundo grupos do IPRS

2010

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.
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grupo 3: municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons 
indicadores nas dimensões escolaridade e longevidade. Este grupo, 
caracterizado por pequenos e médios municípios, englobava 195 lo-
calidades com população de 4,6 milhões de pessoas em 2010. Nesse 
ano, apenas 22 possuíam mais de 50 mil habitantes e somente Franca, 
Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Itapetininga, Jaú, Catanduva, 
Barretos, Birigui, Tatuí e Ourinhos registravam população superior a 100 
mil pessoas. Concentram-se principalmente na região noroeste e norte 
do Estado, de modo que 51,3% dos municípios do grupo pertencem às 
Regiões Administrativas de São José do Rio Preto, Franca, Araçatuba, 
Barretos e Ribeirão Preto. Esse tipo de município inexiste nas regiões 
metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista.

grupo 4: com 199 municípios e 3,7 milhões de habitantes em 2010, 
esse grupo apresenta baixa riqueza e níveis intermediários de longe-
vidade e/ou escolaridade. É composto por vários municípios dispersos 
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em quase todas as regiões do Estado, com destaque para as Regiões 
Administrativas de Sorocaba, Presidente Prudente e Marília.

grupo 5: composto por localidades tradicionalmente pobres, com baixos 
níveis de riqueza, longevidade e escolaridade. Esse grupo concentra os 
municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza como nos 
indicadores sociais. Em 2010, englobava 98 municípios, com população 
de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, situando-se em áreas 
bem específicas do Estado. As Regiões Administrativas de São José dos 
Campos, Sorocaba e Registro compreendem 43 das localidades classi-
ficadas no Grupo 5, ou seja, aproximadamente 44%.

o IPRS no estado de São Paulo:  
os grupos no território estadual

Em 2010, a distribuição dos municípios no território paulista, segundo 
classificação pelo IPRS, configura-se da seguinte forma:

grupo 1 e 2: municípios localizados principalmente nos dois eixos 
que acompanham as principais rodovias do Estado (Vias Anhangüera 
e Presidente Dutra), que se interceptam no Município de São Paulo.

grupo 3: municípios situados no noroeste e oeste paulista, especial-
mente nas regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba e Barretos, 
englobando municípios pequenos e com baixos níveis de riqueza, mas 
com bons indicadores sociais.

grupo 4: municípios concentrados na região centro-oeste, nas Regiões 
Administrativas de Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba.

grupo 5: municípios que se concentram nas tradicionais áreas depri-
midas do Estado: Vale do Ribeira e região de Itapeva e municípios da 
Região Administrativa de São José dos Campos.

o IPRS e suas dimensões

Riqueza

n Os altos escores da riqueza municipal estão concentrados nos 
históricos eixos de desenvolvimento do Estado: no entorno da 
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Região Metropolitana de São Paulo e ao longo das Rodovias 
Anhangüera e Presidente Dutra. Nas regiões que abrigam mu-
nicípios com nível de riqueza alto, não ocorreram mudanças 
significativas, isto é, não tem havido desconcentração da riqueza 
para outros municípios.

n No que se refere ao indicador de riqueza, o Estado de São Paulo 
atingiu, em 2010, a marca de 45 pontos, um avanço de três pontos 
em relação a 2008. Todos os componentes do indicador de rique-
za municipal apresentaram aumento. Destaca-se o consumo de 
energia elétrica nos setores primário e terciário da economia, com 
crescimento de 9%, indicativo de relativo dinamismo econômico. Os 
resultados do indicador refletem a expansão da economia paulista 
no período. Depois da crise internacional que se iniciou no último 
trimestre de 2008 e se prolongou durante 2009, a economia do 
Estado mostrou forte capacidade de recuperação em 2010, regis-
trando incremento de 7,9% em comparação a 2009.

classificação dos municípios, segundo classes de riqueza municipal

2010 

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

Alta riqueza
Baixa riqueza
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n	O ranking desta dimensão permaneceu praticamente inalterado 
entre as regiões administrativas. A Região Metropolitana de São 
Paulo ocupa o primeiro lugar, seguida pela Região Metropolitana 
da Baixada Santista e as Regiões Administrativas de Campinas, São 
José dos Campos e Ribeirão Preto. 

longevidade

n	Os mais baixos escores da escala de longevidade situam-se nos 
municípios a sudoeste do Estado, onde se concentram os maiores 
níveis da mortalidade infantil. A mortalidade precoce entre os idosos 
apresenta menores taxas nos municípios a oeste do Estado. Em con-
trapartida, os maiores níveis da mortalidade adulta são registrados 
nas imediações dos centros urbanos, vítimas das causas externas 
de mortalidade, principalmente agressões e acidentes de trânsito.

n	O indicador no Estado aumentou um ponto em relação ao de 2008, 
ao atingir escore igual a 69 em 2010. Essa pequena mudança na 
pontuação se explica pela relativa estabilidade nos quatro compo-
nentes dessa dimensão, embora com tendência de redução em todos 
eles no período: a taxa de mortalidade infantil diminuiu de 12,7 

dimensão riqueza municipal

Regiões Administrativas do Estado de São Paulo
2008-2010

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.
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classificação dos municípios, segundo classes de longevidade

2010 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.
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para 12,0 óbitos por mil nascidos vivos (ou decréscimo de 5,5%); a 
taxa de mortalidade perinatal passou de 13,9 para 13,3 óbitos por 
mil nascidos (queda de 4,3%); a taxa de mortalidade das pessoas 
de 15 a 39 anos variou de 1,38 para 1,35 óbito por mil habitantes 
(retração de 2,2%); e a taxa de mortalidade da população de 60 a 
69 anos passou de 16,8 para 16,6 óbitos por mil pessoas (redução 
de 1,2%).

n	As Regiões Administrativas de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, 
Barretos, Campinas e Região Metropolitana de São Paulo ocupam 
as cinco primeiras posições. São José do Rio Preto manteve-se em 
primeiro lugar nesse ranking e a Região Metropolitana da Baixada 
Santista, apesar de aumentar um ponto no indicador, permaneceu 
na última posição. Embora situadas abaixo do patamar médio do 
Estado nesta dimensão, as regiões de Registro e Bauru destacam-se 
pelo ganho de 5 e 3 pontos neste escore, respectivamente.

escolaridade

n	No que se refere à distribuição espacial dos níveis de escolaridade, 
os melhores desempenhos ocorreram entre os municípios situados 
na porção oeste do Estado, e piores naqueles localizados no sudeste 
paulista. 

n	No conjunto do Estado, observa-se boa cobertura da educação 
infantil. Com efeito, a proporção de crianças de 4 e 5 anos fre-
quentando a pré-escola atingiu 85% em 2010. O atraso escolar no 
ensino médio, presente no sistema educacional do Estado, atinge 
18% dos jovens que apresentam idade superior à recomendada 
para a série cursada.

n	O Estado atingiu a marca de 48 pontos em 2010 no indicador de 
escolaridade, um avanço de oito pontos em relação a 2008. A 
melhora no indicador estadual reflete o bom desempenho dos três 
aspectos tratados nessa dimensão do IPRS: cobertura, desempenho 
e fluxo. Sobressai, ainda, a educação infantil, particularmente a 
pré-escola, que já atinge 85% das crianças de 4 e 5 anos.

n	As três regiões administrativas mais bem posicionadas nessa dimensão 
são as de São José do Rio Preto, Marília e Central. As regiões com os 
maiores crescimentos foram São José do Rio Preto, Marília e Franca, 
com acréscimos de dez unidades no indicador.
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classificação dos municípios, segundo classes de escolaridade

2010 

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

dimensão escolaridade

Regiões Administrativas do Estado de São Paulo
2008-2010

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

Baixa escolaridade
Média escolaridade
Alta escolaridade

RMBS São 
José dos 
Campos

Ribeirão
Preto 

São 
José do 

Rio Preto 

Presi-
dente

Prudente 

49 47 49 47 46 44 45 46
43 42 43 42

36 38 36

59 57 56 56 54 54 53 52 52 51 51 50

44 44 43

0

10

20

30

40

50

60

70

Marília Central AraçatubaCampinas Franca Bauru Barretos Sorocaba Registro RMSP

2008 2010



15IPRS 

Riqueza versus indicadores sociais

A Região Administrativa de São José do Rio Preto, apesar de ocupar 
a décima posição em riqueza, é a primeira classificada nas dimensões 
longevidade e escolaridade.

Já a Região Metropolitana da Baixada Santista, bem posicionada 
na dimensão riqueza (2o lugar), situa-se na 15a colocação em longevi-
dade e na 14a em escolaridade.

Essa disparidade entre indicadores sociais e de riqueza municipal 
demonstra o acerto do paradigma do desenvolvimento humano adotado 
pelo IPRS, que considera insuficiente o uso exclusivo da renda como 
medida das condições de vida da população.

grandes avanços e recuos de municípios nos grupos

Destaca-se, nesta edição do IPRS, a movimentação de sete municípios 
classificados no Grupo 5, em 2008, para o Grupo 3, em função da me-
lhoria em uma das dimensões sociais do índice. São eles: Alvinlândia, 
Flora Rica, Itirapuã, Jeriquara, Mesópolis, Pracinha e Tuiuti.

Quinze outros municípios deslocaram-se para o Grupo 1 − mu-
nicípios com índice elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores 
sociais. São eles: Adolfo, Águas de Santa Bárbara, Brejo Alegre, Caieiras, 
Campo Limpo Paulista, Itapira, Jacareí, Macaubal, Monções, Morro Agu-
do, Narandiba, Onda Verde, Santo Antonio de Posse, Sebastianópolis 
do Sul e Vista Alegre do Alto.

Na direção oposta, seis municípios recuaram em relação a 2008, 
partindo dos Grupos 2 e 3 para o Grupo 5 − municípios mais desfavo-
recidos do Estado, tanto em riqueza como nos indicadores sociais. São 
eles: Cruzeiro, Echaporã, Ipuã, Lucianópolis, Mombuca e Santa Rosa 
do Viterbo.

Capivari, Santa Adélia, Tarumã também retrocederam na classifi-
cação do índice, deixando o Grupo 1, em 2008, para compor o Grupo 
4 − municípios com baixos níveis de riqueza e indicadores intermediários 
de longevidade e/ou escolaridade.
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os 30 municípios mais bem posicionados  
nas três dimensões do IPRS em 2010

Ranking Riqueza municipal longevidade escolaridade

1 Barueri Nova Castilho Jeriquara
2 Paulínia Dolcinópolis Fernão 
3 Gavião Peixoto Turiúba Adolfo 
4 Louveira Emilianópolis Turmalina 
5 Cubatão Trabiju Oscar Bressane 
6 São Sebastião Santa Rita d’Oeste Rubinéia
7 Vinhedo Mendonça Sebastianópolis do Sul
8 São Caetano do Sul Nova Canaã Paulista Taguaí 
9 São Bernardo do Campo Caiuá Lavínia
10 Bertioga Alfredo Marcondes Pedranópolis
11 Santana de Parnaíba Oscar Bressane Dolcinópolis
12 Alumínio Sagres Itaju
13 Cajamar Paulistânia Fartura
14 Araçariguama Sebastianópolis do Sul Santana da Ponte Pensa
15 Jaguariúna Aspásia Barrinha
16 Luís Antônio Poloni Monte Alegre do Sul 
17 Santos Presidente Bernardes São Caetano do Sul
18 Jundiaí Jaci Águas de São Pedro
19 São Paulo Ribeirão dos Índios Tabapuã
20 Itapecerica da Serra Nantes Bilac
21 Cotia Piquerobi Neves Paulista 
22 Cordeirópolis Saltinho Marinópolis 
23 Ilha Solteira Narandiba Meridiano 
24 Ariranha São Simão Jales
25 Osasco Marapoama Vista Alegre do Alto
26 Itapevi Tapiratiba Marapoama 
27 Itu Monte Alto Cajuru 
28 Itupeva Borá Paranapuã 
29 Colômbia Rubinéia Flora Rica
30 Campinas Guapiaçu Marília

aspectos metodológicos

O IPRS é composto por quatro indicadores: três sintéticos setoriais, que 
mensuram as condições atuais de um município em termos de renda, 
escolaridade e longevidade, permitindo o ordenamento dos 645 mu-
nicípios do Estado de São Paulo 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 con-
siderados, sem, no entanto, ordená-los.
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IPRS

Riqueza
municipal longevidade escolaridade

• Consumo residencial de 
energia elétrica

• Consumo de energia 
elétrica na agricultura, no 
comércio e nos serviços

• Remuneração média dos 
empregados com carteira 
assinada e do setor 
público

• Valor adicionado fiscal 
per capita

• Mortalidade perinatal
• Mortalidade infantil
• Mortalidade de 

pessoas de 15 a 39 
anos

• Mortalidade de 
pessoas de 60 a 69 
anos

• Média da proporção de 
alunos da rede pública que 
atingiram o nível adequado 
nas provas de português e 
matemática (5o ano do EF)

• Média da proporção de 
alunos da rede pública que 
atingiram o nível adequado 
nas provas de português e 
matemática (9o ano do EF)

• Taxa de atendimento 
escolar na faixa de 4 e 5 
anos

• Taxa de distorção idade-
série no ensino médio

IPRS – grupos de municípios
grupos categorias

Grupo 1

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade

Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade

Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade

Grupo 2

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade

Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade

Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade

Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade

Grupo 3

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade

Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade

Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade

Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade

Grupo 4

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade

Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade
Grupo 5 Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.
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IPRS 2010 – Componentes de suas dimensões

eixos componentes Peso Fonte de dados

Nível de renda e poder 
de consumo das 
famílias

Consumo residencial de 
energia elétrica por ligações

25% Secretaria de Energia
2008 e 2010

Remuneração média dos 
empregados com carteira 
assinada

25% MTE/ Rais
2008 e 2010 

Produto municipal Consumo de energia elétrica 
na agricultura, no comércio e 
nos serviços por ligações

25% Secretaria de Energia
2008 e 2010

Valor adicionado fiscal per 
capita

25% Secretaria da Fazenda 
2008 e 2010

Condições de saúde da 
população 

Taxa de mortalidade infantil 30%

Registro Civil
2007/09 e  2009/11 

Taxa de mortalidade das 
pessoas de 15 a 39 anos 

20%

Taxa de mortalidade das 
pessoas de 60 a 69 anos 

20%

Sistema de saúde 
(gestante e criança)

Taxa de mortalidade perinatal 30%

Cobertura (4 e 5 anos) Taxa de atendimento escolar 
na faixa etária de 4 e 5 anos 

19% Censo Escolar 
e projeções 
populacionais 
2008 e 2010

Qualidade (anos iniciais) Média da proporção de 
alunos que atingiram nível 
adequado nas provas de 
português e matemática 
da rede pública no ensino 
fundamental (5o ano)

31% Prova Brasil
2007 e 2009 

Qualidade (anos finais) Média da proporção de 
alunos que atingiram nível 
adequado nas provas de 
português e matemática 
da rede pública no ensino 
fundamental (9o ano)

31% Prova Brasil
2007 e 2009 

Atraso escolar Taxa de distorção idade-série 
no ensino médio 

19% Censo Escolar 
2008 e 2010
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IPRS 2010 – O caráter relativo

Os parâmetros norteadores do IPRS são definidos a partir dos próprios 
dados que lhe dão origem. Em outras palavras, as categorias – baixa, 
média e alta – que caracterizam os grupos de municípios são estabe-
lecidas segundo a realidade dos 645 municípios no ano em análise.

Por exemplo:

2008: para um município ser classificado como de alta escolaridade, a 
configuração dos componentes do indicador sintético de escola-
ridade minimamente desejável era representada pelo escore 46.

2010: para um município ser classificado como de alta escolaridade, a 
configuração dos componentes do indicador sintético de escola-
ridade minimamente desejável era representada pelo escore 54.




