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Conceito, revisão metodológica e resultados

Introdução

No Brasil, o desenvolvimento de indicadores socioeconômicos se disseminou a partir da segunda metade da 
década de 1960 para atender ao planejamento das políticas públicas do governo militar. A estratégia era pro-
duzir informações para acompanhar desempenho dos programas do governo federal e seus desdobramentos 
para estados e municípios. Informações municipais só eram produzidas por meio do Censo Demográfico, 
realizado pelo IBGE, com periodicidade decenal. 

Nos períodos intercensitários, as poucas informações municipais disponíveis eram oriundas de estimativas, 
projeções e registros administrativos descontinuados e de confiança questionável. O fim do regime militar e 
a consequente descentralização administrativa promovida pelo novo ambiente democrático ampliaram a de-
manda por indicadores socioeconômicos de forma generalizada independentemente de esfera administrativa.

Nesse âmbito, os primeiros esforços para a criação de indicadores municipais na Bahia surgiram em me-
ados da década de 1990, a partir de iniciativas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), em parceria com a unidade local do IBGE. Em um período caracterizado pela consolidação do 
processo de redemocratização do País, no qual as demandas por informações municipais para planeja-
mento se tornaram crescentes devido ao processo de descentralização administrativa, emanado a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1998, a SEI justificou a necessidade de desenvolvimento desses 
indicadores devido principalmente à dimensão e às disparidades existentes no Estado da Bahia, conforme 
descrito abaixo (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA; COMPANHIA 
DE AÇÃO REGIONAL, 1996, p. 7). 

Com seus 567.295 km2 de área e ocupando o quarto lugar dentre os mais populosos 
estados do país (12,6 milhões de habitantes), a Bahia é um estado “gigante” marcado por 
grandes heterogeneidades. Esta característica indica a necessidade de complementar 
as pesquisas e análises da demanda estadual com um conjunto de informações em nível 
municipal, de forma a permitir o acompanhamento e avaliação das discrepantes reali-
dades existentes que convivem dentro do mesmo estado, e que vêm sendo afetadas de 
modo diferenciado por este novo contexto macroeconômico, marcado pela integração 
competitiva, menor presença do estado e estabilização.

Nesse sentido, os esforços da SEI e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) se concen-
traram na elaboração de indicadores municipais que pudessem ser atualizados em períodos menores, dentro 
dos períodos intercensitários. Para tanto, boa parte dos indicadores foram construídos a partir de registros 
administrativos disponíveis na época. Esses registros permitiram a SEI sintetizar algumas informações em 
indicadores mais estruturais e, com isso, foi possível, a partir de uma base de dados ampla e cuidadosamente 
analisada, criar novas metodologias para análise das realidades econômicas e sociais dos municípios baia-
nos. Decorre desse período (meados da década de 1990) o cálculo do Produto Interno Bruto municipal, feito 
em parceria entre a SEI e o IBGE, bem como a criação do Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e o Índice 
de Desenvolvimento Econômico (IDE). O pioneirismo da SEI no desenvolvimento de indicadores estruturais, 
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a partir de registros administrativos, redeu-lhe reconhecimento nacional, sendo a sua metodologia do IDE e 
IDS adotada e aperfeiçoada em outros estados brasileiros como, por exemplo, em Goiás e Alagoas1.

Em 2011, o cálculo do IDE e IDS, passou por uma revisão conceitual e metodológica e passou a se chamar  
Índice de Performance Econômica (IPE) e  Índice de Performance Social (IPS). A opção de mudança do 
termo desenvolvimento por performance está relacionada a questões conceituais, pois entende-se que o 
termo desenvolvimento é muito mais abrangente do que o indicador podia oferecer em termos de análise e 
resultado. O IPE e o IPS apenas classificam os municípios de acordo com o nível de cobertura de serviços 
oferecidos para a população em um determinado ano de referência. 

O Índice de Performance Econômica (IPE) e o Índice de Performance Social (IPS) destinam-se a classificar 
os Municípios e Territórios de Identidade com a finalidade de retratar a realidade municipal e territorial no 
período de tempo analisado. O indicador tem como objetivo nortear o bom emprego de recursos públicos, 
atentando para as prioridades a serem atendidas no recorrente comprometimento de mitigar as disparidades 
econômicas e sociais historicamente presentes no Estado da Bahia.

Mais especificamente, o IPE e o IPS são indicadores sintéticos que mensuram a capacidade dos municípios 
em atender as necessidades de serviços básicos da população. Esses indicadores foram construídos levando 
em consideração as variáveis que expressam as disponibilidades de recursos (input-indicators), e seu impacto 
na realidade social (output-indicators), traduzindo assim o esforço operacional de alocação dos recursos para 
a obtenção de melhorias efetivas (throughput-indicators) para população. Obviamente, os resultados obtidos 
pelos indicadores refletem em parte a realidade do município considerando as variáveis selecionadas, toda-
via, não captam a qualidade dos serviços ofertados, concentrando-se apenas em uma análise quantitativa.

Ademais, o IPE e o IPS possuem algumas propriedades que os tornam instrumentos de formulação e acom-
panhamento de políticas públicas, tais como: podem ser facilmente atualizados, são sensíveis aos progra-
mas setoriais, permitem a desagregação em termos sociodemográficos e socioeconômicos e apresentam 
boa confiabilidade nos dados utilizados, uma vez que a maioria das informações é baseada em registros 
administrativos oriundos de órgãos oficiais. É bem verdade que os indicadores ainda apresentam algumas 
limitações, quais sejam: não permitem fazer análises longitudinais, ou seja, análises temporais e também 
não apresentam uma escala de mensuração que permita quantificar e afirmar o que é uma boa performance. 
Assim, os resultados municipais são obtidos e comparados em relação à média verificada para o estado da 
Bahia e, com isso, podemos estabelecer quais municípios estão acima e abaixo da média do estado, ainda 
que não possamos verificar se essa média é boa (ou alta) em relação a outras unidades da federação.

PrIncIPaIs mudanças metodológIcas entre Ide/Ids Para IPe/IPs

O IPE e IPS, por serem indicadores sintéticos e dinâmicos, devem passar constantemente por processos 
de revisão metodológica para não se tornarem defasados ao longo do tempo. Com este intuito, foram feitas 
modificações metodológicas para a “redefinição” proposta para os “novos” indicadores de performance 
econômica e social dos municípios baianos. Os próprios nomes dos indicadores deixaram de ser IDE (Índice 
de Desenvolvimento Econômico) e IDS (Índice de Desenvolvimento Social), uma vez que, a rigor, os mesmos 
não podiam mensurar se um município era desenvolvido ou não. Não havia uma escala padronizada para 
caracterizar o desenvolvimento econômico ou social de um município perante o estado ou a outras unidades 

1 É bem verdade que outros institutos de pesquisa e estatística do Brasil, a exemplo da Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, a Fundação CIDE, no Rio 
de Janeiro, e da Fundação de Economia e Estatística, no Rio Grande do Sul, também desenvolviam metodologias para criação de indicadores municipais 
na mesma época que em que a SEI estava desenvolvendo o cálculo do IDE e IDS. Mas a equipe técnica da SEI não encontrou nenhum registro nem publi-
cação que evidenciassem metodologia semelhante à realizada para a Bahia pela SEI.
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comuns entre as federações. Além disso, boa parte das informações de cálculo de IDE e IDS eram originárias 
do Censo Demográfico, o que impedia uma atualização sistemática e atualizada dos indicadores. 

Os novos indicadores IPE e IPS utilizam, na sua grande maioria, variáveis de registros administrativos e não 
somente estimativas com base censitárias. Esta é uma grande vantagem, pois permitem uma fácil atualiza-
ção, por se tratar de fonte de dados estatísticos que permite um processo contínuo de comparabilidade entre 
os municípios, em relação à média estadual e entre territórios de identidade, no mesmo período de tempo.

Na nova metodologia do IPE, houve modificações no subíndice de infraestrutura (INF) e a inclusão do subíndi-
ce de independência fiscal (IIF). Em relação ao primeiro, foi feita a substituição da variável “estabelecimentos 
bancários em funcionamento para cada mil habitantes” por “número de instituições financeiras para cada mil 
habitantes”. Esta modificação teve como objetivo verificar a disposição dos municípios em oferecerem servi-
ços bancários diversificados à população. Já o segundo subíndice está relacionado com a capacidade dos 
governos municipais em realizar gastos e políticas públicas sem depender das transferências constitucionais 
e as do governo estadual. Sinteticamente, esse índice visa mensurar a relação entre a receita própria (isto é, 
aquela advinda dos tributos de competência municipal) e a receita orçamentária total do município, mostrando 
a capacidade de autonomia fiscal (para atendimento das necessidades básicas de suas populações locais). 

No que diz respeito às principais mudanças metodológicas do IPS, podemos destacar: foi substituído o su-
bíndice renda média dos chefes de famílias (IRMCH) por dois subíndices – índice de geração de renda (IGR) 
e índice de emprego formal (IEF). O IGR passa a ser obtido através do rendimento médio dos trabalhadores 
formais por municípios, tendo como referência os dados da RAIS (Ministério do Trabalho) e o IEF representa 
a razão entre os números de empregos formais e a população do município.

avalIação e comParação do IPe/IPs em relação a outros índIces 
de classIfIcação munIcIPal

O IPE e IPS apresentam vantagens quando comparados com outros índices, pois são de fácil atualização, 
suas bases de dados de referência são os registros administrativos, sua periodicidade é anual e ele con-
templa recorte municipal. Já o IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios), calculado pelo 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que é bastante utilizado como indicador para 
avaliar o desenvolvimento e auxiliar nas decisões de políticas públicas, é talvez o indicador mais demandado 
pela comunidade acadêmica que trabalha com informações municipais. No entanto, embora seja um bom 
indicador, sua base de referência são os dados dos Censos Demográficos, de forma que sua atualização só 
pode ser feita de dez em dez anos.

Outro índice sintético que também tem referência municipal é o IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal), criado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Esse índice considera ape-
nas três dimensões: emprego e renda, saúde e educação, utilizando as estatísticas oficiais dos Ministérios 
da Saúde, Educação e Trabalho. Assim sendo, esse índice não pode ser comparado ao IPE e IPS, pois as 
dimensões são diferenciadas, assim como a fonte dos dados estatísticos e os métodos de cálculos. O IPE e 
IPS não utilizam ponderações entre as variáveis para o cálculo da média geométrica, por entender que isso 
poderia arbitrar o peso de uma determinada dimensão que contempla um maior número de indicadores da 
mesma forma que outra dimensão que possui menos indicadores.  O IFDM emprega a metodologia média 
aritmética ponderada e os resultados são classificados entre zero e um para mensurar o desenvolvimento 
dos municípios, assim como o IDH-M.

Na metodologia de cálculo do IPE e IPS, os valores obtidos são padronizados, valor observado em relação 
à média e ao desvio padrão, depois classificados em ordem decrescente. Não há uma escala para medir o 
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maior e menor desempenho como o IFDM e o IDH-M. Deve-se lembrar que o IPE e IPS são índices sintéticos 
de performance dos municípios em um determinado ano específico apenas, possibilitando uma comparação 
vertical entre os municípios no próprio ano e não horizontal ao longo dos anos.

A defasagem temporal é uma característica tanto do IPE e IPS, uma vez que eles utilizam informações do 
IBGE como o PIB municipal e população que são defasadas em no mínimo dois anos. No entanto, por ser 
considerado um índice estrutural, essa defasagem temporal não compromete os resultados do IPE e IPS, 
uma vez que variações na estrutura produtiva normalmente não são observadas em períodos curtos. Ainda 
assim, tanto o IPE e IPS, como o IFDM, levam grande vantagem em relação ao IDH-M, que só é atualizado a 
cada dez anos (com base nas informações censitárias).

a metodologIa de cálculo do IPe e IPs

A metodologia de cálculo dos Indicadores Econômicos e Sociais dos municípios baianos envolve uma série 
de variáveis econômicas, sociais e de infraestrutura cujo agrupamento, de acordo com as suas naturezas, 
gera o que se define neste trabalho como Índice de Performance Econômica e Índice de Performance Social.

Para a elaboração desses cálculos e, consequentemente a construção desses Índices, utilizou-se o método dos 
escores padronizados, por se tratar de um método que permite a comparação dos indicadores entre si e em 
relação à média estadual, e por permitir um acompanhamento das posições dos municípios ao longo do tempo.

Segundo este método, os municípios foram classificados em ordem decrescente em cada índice, obtido 
através da média geométrica dos escores padronizados de cada um deles. O escore padronizado de cada 
indicador referente aos municípios foi calculado utilizando a seguinte expressão:

5000100 +





 ×

−
=

S
EEE mb

p

=pE  Escore padronizado no indicador.

=bE  Indicador do município.

=mE  Valor médio dos indicadores.

=S  Desvio padrão do indicador.

Com a adoção da média de 5000, tem-se uma amplitude de escala onde todos os municípios podem ser 
diferentes um do outro, evitando a superposição dos índices, o que acontece quando do uso de uma escala 
de amplitude limitada. 

IPE – Índice de Performance Econômica 

O Índice de Performance Econômica (IPE) é constituído dos seguintes indicadores:

INF – Índice de Infraestrutura

IPM – Índice do Produto Municipal

ICE – Índice de Corrente de Comércio Exterior

IIF – Índice de Independência Fiscal
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Sendo definido pela expressão:

4 IIFICEIPMINFIPE ×××=

INF – Índice de Infraestrutura

Este índice é calculado tomando-se como base as seguintes variáveis: consumo total de energia elétrica: 
número de instituições financeiras; estabelecimentos comerciais e de serviços.

E definido pela expressão:

3 ECSBANEENINF ××=
Em que:

EEN – Consumo total de energia elétrica para cada 1000 habitantes;

BAN – Total de instituições financeiras em funcionamento para cada 1000 habitantes;

ECS – Total de estabelecimentos comerciais e de serviços para cada 1000 habitantes.

IPM – Índice do Produto Municipal

A variável utilizada para obtenção deste Índice é a estimativa do Produto Interno Bruto – PIB, calculada através 
do rateio do PIB regional dos municípios. Para isso, aplica-se uma estrutura de ponderação obtida através 
de variáveis próprias de cada setor econômico, por município, como segue:

Setor Agropecuário

• Valor da Produção Agrícola, da Silvicultura e Extrativa Vegetal;

• Valor da Produção do leite e mel;

• Efetivos dos rebanhos e aves;

• Mão de obra ocupada na pesca.

Setor Industrial

• Valor das saídas de mercadorias da Indústria de Transformação e Extrativa Mineral;

• Trabalhadores formais e informais na construção civil;

• Geração e distribuição de energia elétrica.

Setor de Serviços

• Valor das saídas de mercadorias das atividades de comércio, alojamento e alimentação;

• Valor das receitas do transporte aéreo, de carga e passageiros

• Valor da receita de carga do transporte hidroviário

• Salários pagos pelo governo municipal

• Receita tributária

• Terminais de telefonia fixa

• Consumo de energia elétrica residencial
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Setor Financeiro

• Aplicações e depósitos do governo e setor privado, poupança e a prazo.

ICE – Índice de Corrente de Comércio Exterior

Para calcular esse Índice, leva-se em consideração a soma das exportações e importações dos municípios 

com o resto do mundo.

IIF – Índice de Independência Fiscal

Este Índice é calculado tomando-se como base a razão entre a receita própria do município e a receita total 

(receita própria mais transferências).

IPS – Índice de Performance Social

O Índice de Performance Social é composto dos seguintes subíndices:

INS – Índice do Nível de Saúde

INE – Índice do Nível de Educação

ISB – Índice da Oferta de Serviços Básicos

IMT– Índice do Mercado de Trabalho

E definido pela seguinte expressão:

4 IMTISBINEINSIPS ×××=

INS – Índice do Nível de Saúde

O Índice do Nível de Saúde (INS) é calculado através dos coeficientes:

• Ocorrência de doenças de notificação obrigatória (redutíveis por saneamento e imunização) para cada 
100 mil habitantes;

• Número de óbitos por sintomas, sinais e afecções mal definidos, em relação ao total de óbitos.

• Número de profissionais de saúde para cada 1000 habitantes (Sesab).

• Numero de estabelecimentos de saúde para cada 1000 habitantes (Sesab).

• Cobertura de vacinação (Tríplice Viral).

• Número de leitos para cada 1000 habitantes;

 
100×






=

total eceitaR
própria eceitaRIIF

 
000.100 
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 +
=
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Modelado pela seguinte expressão:

6
6

1
∏
=

=
i

iWINS

INE – Índice do Nível de Educação

O Índice do Nível de Educação (INE) é calculado através das matrículas do ensino fundamental ao nível su-
perior. Os coeficientes foram calculados dividindo-se o número de matrículas iniciais de cada nível pelo total 
da população por município, sendo definido pela expressão:

3
3

1
∏
=

=
i

iAINE
 
Níveis considerados no cálculo:

• Ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º ano);

• Ensino médio;

• Ensino superior.

ISB - Índice dos Serviços Básicos

É composto por:

• Consumo residencial de energia elétrica, por 100 mil habitantes

• Consumo de água tratada, que representa o número de economias faturadas,  
por 100 mil habitantes.

Sendo calculado pela seguinte expressão:

2
2

1
∏
=

=
i

iKISB

IMT – Índice do Mercado de Trabalho

Este índice é obtido através da média geométrica entre o Índice de Geração de Renda (IGR) e o 
Índice de Emprego Formal (IEF), tendo como fonte os dados da RAIS-MTE.

resultados dos IndIcadores de Performance

Conforme Tabela 1, analisando-se os resultados obtidos dos Indicadores de Performance Econômica (IPE) 
do Estado da Bahia para o ano de 2010, pode-se observar que, dos 417 municípios, 287 apresentaram IPE 
menor que 5000 e 130 municípios tiveram o indicador acima de 5000. Isto representa, em termos relativos, que 
68,8% destes municípios têm o IPE abaixo da média e 31,2% acima. Apenas três municípios apresentaram o 
indicador superior a 5300, sendo estes: São Francisco do Conde (5.585), Salvador (5.572) e Camaçari (5.450).

 IEFIGRIMT ×=
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Verificando o Indicador de Performance Social (IPS) do Estado da Bahia para o ano de 2010, observa-se que, 
dos 417 municípios, 250 apresentaram valores abaixo da média e 167 acima, o que representa, em termos 
relativos, respectivamente, 59,95% e 40,05%. No extremo inferior ficou o município de Brejolândia, que apre-

sentou o indicador próximo de 4.900. Quase a totalidade, ou seja 414 municípios, o que equivale a 99,3%, 

apresentaram o indicador entre 4.900 e 5.200. Quinze municípios ficaram na faixa entre 5.100 e 5.200. Apenas 

três municípios apresentaram o indicador acima de 5.200: Lauro de Freitas (5.287), Madre de Deus (5.228) e 

Salvador (5.219). Conforme pode ser visto abaixo no Tabela 2.

Realizou-se, também, um mapa por território de identidade sobre os indicadores de IPE e IPS para o ano de 

2010, com o objetivo de facilitar a verificação e análise por áreas de concentração regionais.

Na Tabela 3, foi feita uma análise por território de identidade e observou-se dois grupos. O primeiro, formado 

por territórios que apresentaram a maioria dos municípios com o IPS abaixo da média (5.000), e o segundo 

grupo, com a maioria dos municípios acima da média.

O primeiro grupo é formado por: Agreste de Alagoinhas, Bacia do Jacuípe, Bacia do Paramirim, Bacia do Rio 

Grande, Baixo Sul, Chapada Diamantina, Irecê, Itaparica, Litoral Sul, Oeste Baiano, Piemonte da Diamantina, 

Piemonte do Paraguaçu, Piemonte Norte do Itapicuru, Portal do Sertão, Recôncavo, Semiárido Nordeste II, 

Sertão do São Francisco, Sertão Produtivo, Sisal, Vale do Jequiriça, Velho Chico e Vitória da Conquista.

O segundo grupo: Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Itapetinga, Litoral Sul e Metropolitano de Salvador.

Na análise por território de identidade do IPE, o primeiro grupo com a maioria dos municípios que apresentaram 
o indicador abaixo da média é formado por: Agreste de Alagoinhas, Bacia do Jacuípe, Bacia do Paramirim, Bacia 
do Rio Grande, Baixo Sul, Chapada Diamantina, Irecê, Itaparica, Itapetinga, Litoral Sul, Oeste Baiano, Piemonte 
da Diamantina, Piemonte do Paraguaçu, Piemonte Norte do Itapicuru, Portal do Sertão, Semiárido Nordeste II, 
Sertão do São Francisco, Sisal, Vale do Jiquiriçá, Velho Chico e Vitória da Conquista.

O segundo grupo é composto pelos territórios: Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Litoral Sul, Metropolitano 
de Salvador, Portal do Sertão, Recôncavo e Sertão Produtivo.

Os territórios de identidade que apresentaram a maioria dos municípios com os melhores indicadores de 
IPE e IPS foram: Costa do Descobrimento, Extremo Sul e Metropolitano de Salvador. Isso é explicado pela 
forte concentração das indústrias petroquímica e automotiva presentes na área Metropolitana de Salvador e 
papel e celulose no Extremo Sul.

Tabela 2
Análise relativa do IPS

Intervalo IPS
Número
municí-

pios

Acumu-
lado

Percen-
tual

(%)
Acumu-

lado

4900<IPS<5000 250 250 59,95% 59,95%

5000<IPS<5100 149 399 35,73% 95,68%

5100<IPS<5200 15 414 3,60% 99,28%

5200<IPS<5300 3 417 0,72% 100,00%

Fonte: Elaboração dos autores.

Tabela 1
Análise relativa do IPE

Intervalo IPE
Número
municí-

pios

Acumu-
lado

Percen-
tual

(%)
Acumu-

lado

4900<IPE<5000 287 287 68,8% 68,8%

5000<IPE<5100 114 401 27,3% 96,2%

5100<IPE<5200 9 410 2,2% 98,3%

5200<IPE<5300 4 414 1,0% 99,3%

5300<IPE<5600 3 417 0,7% 100,0%

Fonte: Elaboração dos autores.
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Verificando o gráfico de dispersão, observa-se que há um aglomerado de pontos com maior concentração 
no quadrante (A) em relação ao (C). Neste caso, evidencia-se uma correlação positiva fraca entre os indica-
dores de desempenho econômico e social, que é mensurado pelo coeficiente de determinação R2 =0,486 
que explica o grau de ajustamento dos pontos de dispersão em relação à reta de regressão.

No quadrante inferior esquerdo (A) estão situados os municípios com os menores indicadores de IPE e IPS 
em relação à média do estado. Representam 221 municípios, o que equivale a 53,0% dos municípios do es-
tado da Bahia. Entre estes os mais extremos à esquerda são: Mansidão, Piraí do Norte, Igrapiúna, Bom Jesus 
da Serra e Presidente Tancredo Neves. Nestes municípios faltam investimentos em infraestrutura e serviços 
sociais.No quadrante superior esquerdo (B), estão situados os municípios com os menores indicadores do 
IPE e maiores IPS em relação à média do estado. São representados por 66 municípios, equivalente a 15,83% 
da totalidade do estado. 

Tabela 4
Análise IPE por território de identidade

Território de
identidade

Número de municípios 
2010

IPE 
<5000

IPE 
>5000

Total 
geral

Agreste de Alagoinhas/Litoral 
Norte

14 8 22

Bacia do Jacuípe 13 1 14

Bacia do Paramirim 8 1 9

Bacia do Rio Corrente 8 3 11

Baixo Sul 11 3 14

Chapada Diamantina 16 7 23

Costa do Descobrimento 3 5 8

Extremo Sul 3 10 13

Irecê 16 4 20

Itaparica 4 2 6

Itapetinga 8 5 13

Litoral Sul 12 15 27

Médio Rio de Contas 13 3 16

Metropolitano de Salvador 1 9 10

Oeste Baiano 10 4 14

Piemonte da Diamantina 6 3 9

Piemonte do Paraguaçu 12 2 14

Piemonte Norte do Itapicuru 7 2 9

Portal do Sertão 7 10 17

Recôncavo 9 11 20

Semiárido Nordeste II 17 1 18

Sertão do São Francisco 7 3 10

Sertão Produtivo 7 12 19

Sisal 17 3 20

Vale do Jiquiriçá 18 3 21

Velho Chico 13 3 16

Vitória da Conquista 22 2 24

Total geral 282 135 417
Fonte: Elaboração dos autores.

Tabela 3
Análise IPS por território de identidade

Território de
identidade

Número de municípios 
2010

IPS 
<5000

IPS 
>5000

Total 
geral

Agreste de Alagoinhas/Litoral 
Norte

12 10 22

Bacia do Jacuípe 10 4 14

Bacia do Paramirim 8 1 9

Bacia do Rio Corrente 8 3 11

Baixo Sul 8 6 14

Chapada Diamantina 15 8 23

Costa do Descobrimento 1 7 8

Extremo Sul 1 12 13

Irecê 16 4 20

Itaparica 5 1 6

Itapetinga 4 9 13

Litoral Sul 12 15 27

Médio Rio de Contas 8 8 16

Metropolitano de Salvador 0 10 10

Oeste Baiano 10 4 14

Piemonte da Diamantina 6 3 9

Piemonte do Paraguaçu 9 5 14

Piemonte Norte do Itapicuru 6 3 9

Portal do Sertão 10 7 17

Recôncavo 14 6 20

Semiárido Nordeste II 13 5 18

Sertão do São Francisco 9 1 10

Sertão Produtivo 14 5 19

Sisal 12 8 20

Vale do Jiquiriçá 11 10 21

Velho Chico 15 1 16

Vitória da Conquista 21 3 24

Total geral 258 159 417
Fonte: Elaboração dos autores.
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No quadrante superior direito (C) estão os municípios de melhor performance econômica e social. Estes são 
compostos por 101 municípios, que representam 24,2% da totalidade. Entre os principais municípios que tiveram 
destaque neste quadrante estão: São Francisco do Conde, Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila e Mucuri. Neste 
caso, podemos afirmar que uma melhor performance econômica de um município não explica o seu nível de 
performance social, conforme pôde ser visto pelo coeficiente de determinação.

No quadrante inferior à direita (D), encontram-se os municípios com o maior indicador do IPE e menor IPS 
em relação à média do estado. Este grupo é formado por 29 municípios, o que representa 6,95% do estado.

Os dez municípios ordenados pelo maior Indicador de Performance Econômica (IPE) para o ano de 2010 
são: São Francisco do Conde (5.586), Salvador (5.572), Camaçari (5.451), Dias d’Avila (5.267), Mucuri (5.259), 
Candeias (5.246), Feira de Santana (5.200), Mata de São João (5.195), Lauro de Freitas (5.191) e Luis Eduardo 
Magalhães (5.176). Destes municípios cinco estão localizados na Região Metropolitana de Salvador (RMS), 
os demais têm expressão econômica em seus territórios de identidade. Nestes municípios podem ser en-
contrados os principias empreendimentos responsáveis, em grande parte, pelo desenvolvimento do estado.

Os municípios com maior performance social caracteriza-se por apresentar maior oferta no atendimento dos 
serviços básicos, maiores rendas e elevados indicadores de educação. Ordenando os dez municípios com 
o maior Indicador de Performance Social (IPS), dados de 2010, têm-se: Lauro de Freitas (5.287), Madre de 
Deus (5.229), Salvador (5.220), São Francisco do Conde (5.191), Camaçari (5.171), Cruz das Almas (5.136),  
Pojuca (5.122), Ilhéus (5.116), Vitória da Conquista (5.114) e Itapetinga (5.113).

Há um grupo de municípios nos quais a população depende de recursos do setor público repassados pelos 
programas de transferências de renda, juntamente com a agricultura familiar e de subsistência. Os dez mu-
nicípios com o menor Indicador de Performance Econômica (IPE) para 2010 são: Presidente Tancredo Neves 
(4.896), Bom Jesus da Serra  (4.936), Igrapiúna (4.937), Piraí do Norte (4.943), Mansidão (4.945), Lamarão 
(4.946), Apuarema (4.947), Caetanos (4.947), Caldeirão Grande (4.947) e Nordestina (4.947).

Os municípios que necessitam de uma maior atenção do poder público local, devido à falta de ações voltadas 
às políticas e programas de saúde para redução de doenças graves, mortalidade, falta de leitos e profissionais 
de saúde, são os que apresentaram o IPS menor que a média estadual. Os dez municípios que apresenta-
ram os menores Indicadores de Performance Social (IPS), dados 2010, são: Brejolândia (4.907), Umburanas 

Gráfico 1
Análise de regressão linear simples entre o IPE e IPS – 2010

Fonte: Elaboração dos autores.
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(4.911), Caetanos (4.916), Pilão Arcado (4.921), Presidente Jânio Quadros (4.922), Anagé (4.925), Novo Triunfo 
(4.927), Mirante (4.929), Novo Horizonte (4.929) e Guajeru (4.930).

Há diversas possibilidades de análise e interpretação em relação a esses indicadores de forma horizontal, 
dentro do próprio período. Como são indicadores de performance e são relativos não podem ser comparados 
ao longo do tempo, não podendo fazer análise horizontal, também não pode ser avaliados para determinar 
o grau de desenvolvimento econômico ou social dos municípios.

Cartograma
Índice de Performance Econômica e Performance Social – IPE / IPS dos municípios baianos – 2010

Fonte: SEI.

LEGENDA
Limites Território de Identidade

Limites Municipais

Classificação dos municípios quanto o IPE e IPS
A - IPE abaixo da média e IPS abaixo da média

B - IPE abaixo da média e IPS acima da média

C - IPE acima da média e IPS acima da média

D - IPE acima da média e IPS abaixo da média

ÍNDICE DE PERFORMANCE ECONÔMICA E PERFORMANCE SOCIAL
(IPE / IPS DOS MUNICÍPIOS BAIANOS)

ANO - 2010

Fonte - SEI
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algumas consIderações fInaIs

Como pode ser notado são múltiplas as possibilidades de análise socioeconômicas derivadas da utilização 
dos Índices de Performance Econômica e Social dos municípios baianos. Como um índice estrutural, o IPE 
e IPS acabam oferecendo uma análise mais ampla e complementar em relação ao PIB municipal, pois todas 
as suas variáveis são tomadas em relação ao tamanho das populações locais. Assim sendo, um município 
pode ter um alto valor para o PIB, apesar de  que esse mesmo valor seja considerado baixo quando relativi-
sado pelo tamanho da população. Essa é a razão pela qual os municípios que apresentam maiores valores 
para o PIB não necessariamente também sejam aqueles que apresentem maiores valores para o Índice de 
Performance Econômica. Ademais é importante frisar que o PIB per capita é apenas uma das variáveis da 
dimensão econômica do indicador, reforçando o fato que os resultados entre o PIB e o IPE não sejam iguais, 
portanto, não concorrem entre si. 

Utilizados de maneira correta o IPE e IPS serão de fundamental importância para processos de tomada de 
decisões de planejamento de políticas públicas. O município passa a ter uma referência de ação quando 
ele pode ser agrupado na mesma situação de outros diferentes, inclusive para priorizar decisões e recursos 
para a melhoria de uma determinada fragilidade e/ou para tomar como referência uma experiência exitosa 
observada em um determinado município. Exatamente por isso, tão importante quanto a análise do resultado 
consolidado do IPE e do IPS é a observação dos subíndices que compõem cada uma das dimensões dos 
índices. A flexibilidade metodológica dos índices aqui propostos é fundamental para essa desagregação e 
análise qualitativa.

Como qualquer metodologia é óbvio que o IPE e IPS apresentam falhas e limitações, algumas delas bem 
evidenciadas aqui como por exemplo a impossibilidade de realizar análises temporais comparadas bem como 
a impossibilidade de definir uma escala de mensuração que permita quantificar e qualificar o que é uma boa 
performance. Mas o que queremos enaltecer aqui é o compromisso dos técnicos da diretoria de estatística 
da SEI no desenvolvimento de modelos e indicadores que possam subsidiar as ações de Estado, bem como 
o planejamento municipal. Nessa direção foi de fundamental importância a revisão conceitual e metodológica 
que foi feita na substituição dos Índices de Desenvolvimento Econômico e Social (IDE/IDS) pelos Índices de 
Performance Econômica e Social dos municípios baianos. 

Finalizando, é importante mencionar que se o IPE e IPS representam um grande avanço na proposição de 
índices estruturais, para os municípios com grande capacidade de adaptação por outros órgãos de estatís-
tica do Brasil, em função de sua simplicidade metodológica e das bases de dados que eles utilizam. Outros 
estudos de elaboração de indicadores e índices municipais já foram iniciados pela diretoria de indicadores 
e estatísticas da SEI no ano de 2013, para complementar o poder de explicação do IPE e IPS e melhorar 
as análises econômicas que já são realizadas tomando-se por base o PIB municipal. Entre essas iniciativas 
estão o cálculo de uma proxy para a taxa de crescimento das economias municipais, a elaboração de um 
índice de finanças municipais e a criação de um indicador de pobreza multidimensional, este último a partir 
da adaptação da metodologia estabelecida pela organização das Nações Unidas. Esses trabalhos eviden-
ciam a grande preocupação da SEI em oferecer para a sociedade, informações cada vez mais atualizadas 
não só em relação à estrutura produtiva do estado, mas e principalmente, sobre o panorama econômico e 
social dos municípios baianos.
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Tabela 1
Ranking dos maiores índices de performance econômica 
dos municípios baianos – 2010

Ranking Município IPE

1º São Francisco do Conde 5585,50

2° Salvador 5572,34

3º Camaçari 5450,57

4º Dias D'Ávila 5267,40

5º Mucuri 5258,63

6º Candeias 5246,39

7º Feira de Santana 5200,25

8º Mata de São João 5195,15

9º Lauro de Freitas 5191,01

10º Luís Eduardo Magalhães 5175,52

11º Simões Filho 5161,40

12º Pojuca 5127,69

13º Eunápolis 5125,57

14º Itabuna 5110,01

15º Barreiras 5106,11

16º Ilhéus 5103,06

17º Alagoinhas 5096,59

18º Vitória da Conquista 5093,41

19º Porto Seguro 5092,16

20º São Desidério 5084,64

Fonte: SEI.

Tabela 2
Ranking dos menores índices de performance econômica 
dos municípios baianos – 2010

Ranking Município IPE

398º Heliópolis 4950,47

399º Antônio Cardoso 4949,58

400º Umburanas 4949,31

401º Banzaê 4949,28

402º Tabocas do Brejo Velho 4948,83

403º São Miguel das Matas 4948,71

404º Sátiro Dias 4948,19

405º Mirante 4948,07

406º Itamari 4947,95

407º Abaré 4947,59

408º Nordestina 4947,39

409º Caldeirão Grande 4947,29

410º Caetanos 4947,22

411º Apuarema 4946,58

412º Lamarão 4945,83

413º Mansidão 4945,46

414º Piraí do Norte 4942,66

415º Igrapiúna 4937,33

416º Bom Jesus da Serra 4936,83

417º Presidente Tancredo Neves 4896,47

Fonte: SEI.

APÊNDICE I
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Tabela 1
Ranking dos maiores índices de performance social dos 
municípios baianos – 2010

Ranking Município IPS

1º Lauro de Freitas 5287,15

2° Madre de Deus 5228,52

3º Salvador 5219,53

4º São Francisco do Conde 5191,03

5º Camaçari 5171,17

6º Cruz das Almas 5135,93

7º Pojuca 5122,43

8º Ilhéus 5116,79

9º Vitória da Conquista 5114,18

10º Itapetinga 5113,21

11º Barreiras 5113,17

12º Mata de São João 5111,89

13º Luís Eduardo Magalhães 5111,15

14º Saubara 5110,01

15º Vera Cruz 5106,99

16º Jequié 5103,13

17º Itabuna 5102,53

18º Lajedão 5101,18

19º Feira de Santana 5099,29

20º Cachoeira 5096,54

Fonte: SEI.

Tabela 2
Ranking dos menores índices de performance social dos 
municípios baianos – 2010

Ranking Município IPS

398º Campo Alegre de Lourdes 4938,73

399º Dário Meira 4938,66

400º Antônio Cardoso 4937,11

401º Lagoa Real 4937,09

402º Pedro Alexandre 4936,62

403º Riacho de Santana 4936,55

404º Piripá 4934,48

405º Ibiquera 4934,18

406º Pindaí 4933,15

407º Caraíbas 4930,73

408º Guajeru 4930,38

409º Novo Horizonte 4929,86

410º Mirante 4928,64

411º Novo Triunfo 4927,11

412º Anagé 4924,80

413º Presidente Jânio Quadros 4921,78

414º Pilão Arcado 4921,25

415º Caetanos 4915,67

416º Umburanas 4911,41

417º Brejolândia 4907,27

Fonte: SEI.
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