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Metodologia

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:
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=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

Sendo definido pela expressão:

4 IIFICEIPMINFIPE ×××=
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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

Setor Financeiro

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

Modelado pela seguinte expressão:
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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:
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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:
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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.

 IEFIGRIMT ×=


