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APRESENTAÇÃO

Nosso propósito, ao articular parceiros e 
recursos para apurar o Índice de Progresso 
Social na cidade do Rio de Janeiro, é oferecer 
aos cidadãos cariocas e, em especial, aos 
tomadores de decisões informações e insumos 
que possam conferir maior coerência, equidade 
e assertividade às escolhas por investimentos 
de interesse público.

A Rede #ProgressoSocialBrasil é constituída 
por mais de 50 organizações sociais, 
acadêmicas e empresariais que buscam dar 
utilidade estratégica à estrutura, conceitual e 
metodológica, do Índice de Progresso Social a 
fim de orientar políticas e investimentos sociais, 
sejam estes feitos por governos, empresas ou 
organizações da sociedade civil.

Desde a primeira iniciativa nesse 
sentido – o IPS Amazônia, que mapeou 772 
municípios amazônicos em 2014 –, a Rede 
vem confirmando o valor de posicionar o 
conceito de progresso através das lentes 
da qualidade de vida com equidade e 
sustentabilidade. Por meio da proposição 
de fóruns locais que analisam a pertinência 
de indicadores para responder perguntas 
relacionadas às necessidades humanas básicas, 

aos fundamentos para o bem-estar e às 
oportunidades presentes em um território, os 
status desses indicadores são investigados e 
transformados em insumos para  
decisões estratégicas.  

Foi assim com o IPS Comunidades, uma 
metodologia desenvolvida pelas empresas 
Coca-Cola Brasil, Natura e Instituto Ipsos, 
que recolheu dados primários e os processou 
sob a luz de um planejamento para o 
desenvolvimento local integrado. Com isso, 
poder público, empresas e outras organizações 
podem não só destinar seus investimentos às 
ações de maior valor para a sociedade, mas 
também avaliar ao longo do tempo o impacto 
desses mesmos investimentos. 

Esta é a expectativa que a Rede vem 
construindo com o Instituto Pereira Passos e 
dezenas de organizações no Rio de Janeiro, 
parceiras de primeira hora para esta mirada 
sobre os indicadores da cidade e os seus 
apontamentos para uma melhor equalização 
da qualidade de vida, por meio da colaboração, 
complementaridade e sinergia na atuação para 
a ampliação e qualificação de bens públicos 
pensando nas atuais e futuras gerações. 

Glaucia Barros, 
Diretora da Fundación Avina no Brasil, organização impulsora da Rede #ProgressoSocialBrasil
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APRESENTAÇÃO

A missão do IPP é nobre: gerir informações e 
conhecimento sobre a cidade do Rio de Janeiro 
e disponibilizar a sua produção de forma a 
contribuir para o exercício da cidadania e para 
a melhoria da gestão e da eficiência das  
políticas públicas.

 
Para tal fim, trabalhamos com diversas 

fontes estatísticas e cadastrais, mapas e 
georreferenciamento. Ambicionamos colocar 
a cidade do Rio de Janeiro na vanguarda do 
trato de seus registros administrativos através 
da coordenação e estruturação do Sistema 
de Informações Urbanas (SIURB), um eficiente 
canal de integração entre os órgãos da  
administração municipal.

 
Elaboramos notas técnicas, estudos e alguns 

indicadores sintéticos, obtidos por médias 
ponderadas de variáveis escolhidas para tentar 
representar uma realidade. Os indicadores 
sintéticos devem ser utilizados como o  
que são: indicadores!

 
Há uma conhecida história do zen-budismo. 

Nela, um mestre e um aluno caminham à noite, 
quando o aluno aponta e exclama: “Olha a lua 
cheia!”. O mestre torce o dedo do discípulo, 
que naquele momento compreende a lição: 
“Uma coisa é a lua cheia, outra coisa é o dedo 
que aponta para a lua cheia”.

 

O Índice de Progresso Social (IPS) para 
a cidade do Rio de Janeiro é um indicador 
sintético. Não deve ser confundido com a 
realidade, mas oferece uma forma consistente 
e inovadora de tentar enxergar territórios 
(como os que formam uma cidade), retirando 
a renda média do território analisado das 
variáveis que compõem diretamente o 
indicador. Com isso, o IPS tenta enxergar 
a realidade sem o viés que a renda muitas 
vezes produz, como no caso de um bairro que 
tenha uma grande indústria ou a sede de uma 
empresa, por exemplo.

O IPS busca mensurar o progresso 
social considerando o desenvolvimento de 
forma holística, levando em conta não só o 
atendimento de necessidades básicas, mas 
também o bem-estar e as oportunidades de 
desenvolvimento do potencial humano.  Dessa 
maneira, oferece um outro olhar sobre a lua 
cheia que, cotejado com os demais olhares, 
pode nos ajudar a ver algumas realidades da 
face oculta da lua.

Já que o zen-budismo nos levou ao IPS, 
voltemos ao zen, filosofia que acredita que ser, 
ver e agir são a mesma coisa. Sem ver, agimos 
de forma diferente e somos diferentes. O IPS 
nos ajuda a ver o Rio de Janeiro. Para agirmos 
com mais eficiência no planejamento de 
melhores e  menos desiguais condições de vida 
na cidade. Para sermos cariocas melhores.

Sérgio Besserman Vianna
Presidente do Instituto Pereira Passos
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Daqui a cem dias, a cidade do Rio de 
Janeiro receberá mais de 10.500 atletas de 
206 Comitês Olímpicos Nacionais. Durante 
duas semanas, o mundo inteiro estará com 
as atenções voltadas para a cidade sede dos 
primeiros Jogos Olímpicos a serem realizados 
na América do Sul. Há apenas quatro anos, 
3,6 bilhões de espectadores, 52% de toda a 
população mundial, assistiram a pelo menos 
um minuto da cobertura dos Jogos Olímpicos 
de Londres 2012 na TV, enquanto 2,7 bilhões 
de pessoas ficaram conectadas durante pelo 
menos 15 minutos. Em média, um minuto de 
cobertura no horário nobre foi assistido por 
cerca de 200 milhões de pessoas.

Este relatório foi especialmente elaborado 
para mostrar a esse público mundial que 
a cidade do Rio de Janeiro tem especial 
comprometimento com a contínua melhoria 
da qualidade de vida de seus cidadãos, 
principalmente os menos abastados. Nele, 
aplica-se a poderosa metodologia do 
Índice de Progresso Social às 32 Regiões 
Administrativas do Rio de Janeiro, onde 
moram quase 6,5 milhões de cariocas. São 
usados 36 indicadores, organizados em torno 
de três dimensões e doze componentes, para 
descrever o que mais lhes importa na vida, 
além de mostrar quanto esforço é necessário 
para que seus sonhos sejam realizados. 

O Índice de Progresso Social para o Rio de 
Janeiro foi projetado para ser uma ferramenta 
de ação. Ele desmembra a análise no nível 
regional por questões de planejamento e 
utiliza dados administrativos para permitir 
atualizações mais regulares, para além dos 
dados do censo. Foi liderado pela cidade 
do Rio e elaborado por meio de consultas a 

parceiros do meio acadêmico, organizações da 
sociedade civil e o setor privado. Sendo assim, 
o IPS Rio de Janeiro permite a identificação 
detalhada de questões sociais urgentes e age 
como uma poderosa chamada para ação rumo 
à melhoria do bem-estar humano. 

Esse esforço para compreender a 
performance social no Rio de Janeiro é 
um passo essencial para oferecer dados 
críticos que ajudem os líderes da cidade e 
os cidadãos a estabelecer prioridades claras, 
entender onde investimentos em performance 
social obtiveram resultados, acompanhar 
seu progresso até 2030 e, então, averiguar 
se a nova Meta 11 do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU -  “tornar as cidades e os 
assentamentos humanos espaços inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis” - está 
sendo atingida. O esforço inovador permitirá a 
construção de uma cidade melhor para  
os seus cidadãos.

Nós, do Social Progress Imperative, 
expressamos nosso agradecimento ao Instituto 
Pereira Passos (IPP) por liderar o projeto, à 
Fundação Roberto Marinho por seu enorme 
apoio e à Fundación Avina e à Deloitte Brazil 
por comandarem a #ProgressoSocialBrasil, uma 
nova rede de parceiros que reúne diferentes 
setores da sociedade brasileira em torno do 
objetivo comum de melhorar o progresso 
social. O mundo todo estará prestando atenção 
no Brasil, que é, entre as nações emergentes, o 
país que está na melhor posição para mostrar 
como o progresso social pode ser promovido 
juntamente com crescimento econômico, a 
sustentabilidade do ecossistema e instituições 
democráticas sólidas. 

 

Michael Green
Diretor Executivo do Social Progress Imperative

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO - MUITO ALÉM DO PIB

No começo era o Produto Interno Bruto 
(PIB). Tão comum que já não se sabe o que 
significa. Explicitando, mede o ritmo de 
rotação do motor da economia. Não mede 
para onde o motor nos leva nem o que 
está sendo produzido, nem os custos do 
combustível, nem a quem aproveita. Reduzir 
a economia a um número, às rotações, 
numa economia complexa, é simplesmente 
ridículo. A descapitalização das economias 
pela liquidação das reservas minerais ou dos 
aquíferos não aparece. Os custos dos desastres 
ambientais, como, por exemplo, no caso dos 
vazamentos de petróleo no Golfo do México, 
aumentam o PIB, pois mobilizam mais recursos. 
As horas que perdemos no trânsito, e são 
muitas, gastando mais combustível e gerando 
doenças respiratórias aumentam o PIB. Fazer 
saúde preventiva reduz o PIB, pois o que o 
movimenta são gastos em medicamentos e 
hospitais. Aprofundar as desigualdades pela 
concentração de renda e de riqueza gera 
dramas humanos e conflitos políticos, mas 
não muda os números. O inglês torna isto 
mais explícito: é diferente o output, ritmo de 
atividades, e o outcome, resultado final para a 
sociedade e o meio ambiente. Afinal, estamos 
vivendo melhor? É sustentável?

A busca de indicadores, de instrumentos 
de pesquisa que sejam úteis, está avançando. 
Desde que a ONU rompeu o monopólio 
do PIB, em 1990, com os indicadores do 
desenvolvimento humano que medem, além 
da renda, os níveis de acesso à saúde e à 
educação, estamos avançando regularmente. 
No plano internacional, apareceram o Happy 
Planet Index, na Grã-Bretanha, o Calvert-
Henderson Quality of Life indicators, nos EUA, 
e numerosas outras metodologias que têm em 
comum o fato de levarem em consideração 
os diferentes aspectos da qualidade de vida, 
bem como os desafios sociais e ambientais, 
muito além dos outputs. Aliás, a própria União 

Europeia lançou o programa Beyond GDP, 
enquanto a Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi 
fazia um excelente balanço do cenário da 
contabilidade nacional, tornando  
patentes as limitações do PIB como 
instrumento de medida. 

Na realidade, o PIB se tornou essencialmente 
uma arma política, medida principal da 
qualidade de um governo. Além de má medida, 
má utilização. O que precisamos medir hoje é o 
que nos permita enfrentar os desafios, e estes 
são claros. Primeiro, o desafio ambiental. Além 
do aquecimento global, que hoje já é realidade 
vivida e não ameaça futura, temos, por 
exemplo, este fato prosaico: em 40 anos, entre 
1970 e 2010, segundo a World Wide Fund for 
Nature (WWF), conseguimos destruir 52% dos 
vertebrados do planeta. Mas estamos também 
liquidando a cobertura florestal do planeta, 
acelerando a desertificação e a perda de solo 
agrícola, liquidando os recursos pesqueiros 
pela sobrepesca, contaminando os aquíferos 
com excesso de química e outras formas de 
poluição. A lista é longa, mas são estes dados, 
regionalizados e detalhados, que devemos 
trazer à luz para poder tomar as  
medidas correspondentes. 

Segundo, o desafio social: temos aqui desde 
os quatro bilhões de “pessoas sem acesso 
aos benefícios da globalização”, na elegante 
definição do Banco Mundial, até os cerca de 
dois bilhões que sobrevivem com menos de 
US$ 2,50 ao dia, ou os quase um bilhão que 
o fazem com menos de US$ 1,25. Isto, no que 
toca à renda. No plano da riqueza acumulada, 
as cifras são ainda mais absurdas. A Oxfam, 
com base nas cifras do relatório do Credit 
Suisse, constata que apenas 62 pessoas detêm 
mais riqueza do que a metade mais pobre da 
população mundial. Crianças que morrem de 
fome ou por não ter acesso à água limpa hoje 
representam cerca de 5 milhões de óbitos por 
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INTRODUÇÃO - MUITO ALÉM DO PIB

ano — quatro torres do World Trade Center, de 
Nova York, ao dia. Mas este drama não gera 
imagens, apenas estatísticas nos relatórios da 
ONU. A mídia precisa de pontos de audiência 
e, portanto, de imagens agradáveis.

 
O terceiro desafio consiste na governança 

do sistema, em particular na dimensão 
financeira, instrumento indispensável para 
a alocação racional e priorização no uso 
dos nossos recursos. Em termos simples, 
precisamos financiar a reconversão tecnológica 
que parará a destruição do planeta e 
permitirá a inclusão produtiva dos bilhões de 
marginalizados. O planeta já pede socorro 
em diversas áreas críticas. E os pobres já não 
são isolados e privados de informação como 
antigamente, já não se conformam, e mais 
muros na fronteira mexicana ou palestina, mais 
navios no mediterrâneo ou cercas na Europa, 
dão uma ideia do quanto estamos longe de 
olhar com realismo para o que acontece. 

Precisamos vitalmente de uma sociedade 
informada sobre os desafios reais. Em 2012, 
para um PIB mundial de US$ 73 trilhões, 
tínhamos entre 21 e 32 trilhões em paraísos 
fiscais. Não só não aplicados onde deles 
precisamos, mas sequer pagando impostos. 
Apenas o Brasil contribui com US$ 520 bilhões 
nessa conta, cerca de um terço do PIB do país. 
Não só não investem no fomento da economia, 
como sequer pagam impostos e cobrem 
frequentemente atividades criminosas. 

Resumindo, estamos destruindo o 
planeta em favor de uma minoria. E os 
recursos necessários para reorientar o nosso 
desenvolvimento são colocados não apenas 
fora de qualquer processo decisório racional de 
utilização, mas em grande parte em sistemas 
que travam o acesso à informação sobre 
como foram gerados ou como são aplicados. 
Não à toa surgiram livros poderosos como 

“Plan B” de Lester Brown, movimentos como 
New Economics Foundation, Alternatives 
Economiques, The Next System, The New 
Agenda e tantos outros mundo afora. O 
resgate do controle sobre as transformações 
aceleradas do planeta está se tornando vital. 
Não é exagerado dizer que estamos perdendo 
as rédeas do processo. 

Em termos globais, os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, com suas 
169 metas e indicadores correspondentes 
em fase de sistematização, nos dão sem 
dúvida um “norte” planetário e  abrem 
a possibilidade de uma convergência de 
esforços nesta nossa pequena espaçonave 
terra. É essencial compreender que os grandes 
objetivos planetários para o cidadão comum 
aparecem geralmente como noticiário, mas 
muito raramente como programa direto de 
intervenção sobre a realidade que o cerca. 
Independentemente dos acordos multilaterais, 
da mudança de governança nas grandes 
corporações multinacionais, das decisões 
dos governos nacionais, as reorientações 
necessárias exigem uma mudança de cultura 
política, ou seja, uma transformação em como 
cada um dos 7,2 bilhões de habitantes deste 
planeta se comporta frente às ameaças e 
desafios globais. Em outros termos, os desafios 
têm que ser traduzidos em informações 
concretas no território, onde as pessoas vivem 
e podem intervir de maneira  
individual e organizada. 

Este “trocar em miúdos” dos grandes 
desafios exige sistemas locais de informação. 
Portanto, não só ir muito além do PIB, 
iluminando de maneira responsável os 
caminhos a trilhar, mas assegurando ao 
cidadão, às organizações da sociedade civil, 
aos pequenos e médios empresários e aos 
representantes eleitos, informações detalhadas 
sobre as prioridades e as respostas. 
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Este nível de informações no Brasil ainda 
está sendo construído. Contamos nos dedos 
os municípios que disponham de sistemas 
adequados tanto de informação gerencial 
na prefeitura quanto de comunicação que 
permitam a participação cidadã. 

Os esforços estão se multiplicando. 
O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) no Brasil publicou 
o excelente “Atlas Brasil 2013”, apresentando 
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
e outros indicadores municipais, bem como o 
“Atlas das Regiões Metropolitanas 2014”. São 
retratos estatísticos muito úteis, ainda que 
dependentes dos censos, que são decenais. 
Surgiram iniciativas como o Orbis, no Paraná; 
os Indicadores de Qualidade de Vida Urbana 
(IQVU), em Belo Horizonte; os esforços do 
Firjan, no Rio de Janeiro; e os Indicadores de 
Bem Estar do Município (IRBEM), que hoje 
são aplicados em numerosas cidades. Todos 
indicam um fervilhar de iniciativas destinadas 
a aparelhar os 5.570 municípios do país 
com instrumentos de informação que lhes 
permitam evoluir para um desenvolvimento 
mais sustentável. As mudanças não virão 
sem a participação das comunidades, e as 
comunidades não participarão se não houver 
informação não só produzida, mas tornada 
acessível e compreensível para o cidadão. 

O Índice de Progresso Social (IPS) vem 
contribuir para esta evolução. Ao produzir 
informações sobre um conjunto de áreas vitais 
para a qualidade de vida das comunidades e 
ao embasar estas informações no município, 
empresas, sindicatos, ONGs e prefeituras  – os 
chamados stakeholders – podem se organizar 
para enfrentar os problemas. Os indicadores 

de progresso social constituem mais uma 
ferramenta de grande utilidade. Aqui, com 
36 indicadores básicos em 12 áreas, estamos 
longe das simplificações do PIB: estamos 
medindo o que realmente  
interessa às populações.

O presente estudo tem dupla importância. 
Primeiro, porque apresenta um sistema 
metodologicamente coerente de organização 
de informações necessárias para orientar as 
políticas públicas e as atividades privadas 
e comunitárias indispensáveis no nível de 
um município, abrindo a possibilidade de 
expansão do procedimento. Segundo, porque, 
além do desenho da metodologia, demonstra 
a sua aplicação para o caso concreto do 
Rio de Janeiro, gerando para a cidade um 
forte instrumento de construção para um 
desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, a leitura tem duplo alcance: 
nos faz refletir como se organiza a informação 
efetivamente útil no plano local e nos faz 
entender melhor os desafios da cidade do 
Rio. Nunca é demais lembrar que as pessoas 
vivem no município, onde podem se organizar 
de maneira participativa para transformar os 
rumos. Os grandes dramas mundiais podem 
deixar as pessoas tristes, mas é a informação 
sobre como se materializam na sua vizinhança 
que pode levar as pessoas a tomarem 
providências. O desenvolvimento sustentável 
não se espera, como que advindo de alguma 
instância superior distante e misteriosa, se 
faz cidade por cidade, bairro por bairro. As 
políticas mais amplas são indispensáveis, mas, 
enquanto não chegam, cada município pode 
avançar nas suas transformações.

Ladislau Dowbor
Professor titular do departamento de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) nas 
áreas de economia e administração, consultor para diversas agências das Nações Unidas, governos, municípios e do 

secretário-geral da ONU na área de Assuntos Políticos Especiais em 1980-81.
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O QUE É O IPS?

O Índice de Progresso Social (IPS) é 
uma abordagem de mensuração direta 
do desenvolvimento humano a partir de 
indicadores selecionados em três dimensões 
e 12 componentes definidos globalmente. 
A seleção das dimensões e componentes 
foi realizada pelo Social Progress Imperative 
com apoio de acadêmicos nas universidades 
de Harvard e do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) com o objetivo de cobrir 
um gama abrangente de temas, sempre 
tentando responder em que medida cada 
território é capaz de prover condições mínimas 
para seus habitantes. Por mensuração direta 
entende-se a medição que não inclui proxies 
econômicas nem tampouco indicadores de 
insumos (inputs), como o nível de investimento 
e a capacidade instalada de atendimento dos 
serviços públicos. Mede-se o desenvolvimento 
com indicadores de resultados (outcomes), 
como a cobertura de serviços efetivamente 
disponível,  a variação da incidência de 
doenças ou a exposição à violência. 

O IPS combina variáveis sociais comumente 
usadas em avaliações do desenvolvimento 
humano e bem-estar — indicadores de 
saúde, nível de acesso e qualidade dos 
serviços básicos e da educação básica e 
superior — com variáveis ambientais, acesso à 
comunicação, direitos humanos, liberdade de 
escolha, tolerância e inclusão.  A justificativa 
desse modelo é que o crescimento econômico 
é condição necessária, mas não suficiente, 
do desenvolvimento humano ou “Progresso 
Social”.  Segundo o relatório metodológico do 
Índice de Progresso Social 2015, o “Progresso 
Social” é a capacidade de uma sociedade de 
atender às Necessidades Humanas Básicas de 
seus cidadãos, estabelecer os componentes 
básicos que permitam aos cidadãos e às 

comunidades melhorar e manter a qualidade 
de vida e criar as condições para que todos 
atinjam seu pleno potencial.

A partir desse marco teórico, fundamenta-
se a estrutura das dimensões e componentes 
do IPS. A primeira dimensão, Necessidades 
Humanas Básicas, busca responder em 
que medida as necessidades essenciais da 
população são atendidas: nutrição, saúde 
básica, acesso à água potável e esgotamento 
sanitário apropriado, acesso à moradia decente 
e segurança pessoal.

A segunda dimensão, Fundamentos do 
Bem-Estar, busca responder em que medida 
estruturas sociais  garantem a manutenção dos 
níveis de bem-estar e sua constante melhora. 
A dimensão inclui o acesso à educação básica 
e sua qualidade, o acesso às tecnologias da 
informação e comunicação, à saúde e ao bem-
estar compreendidos de modo mais amplo, 
considerando a mortalidade por doenças 
crônicas evitáveis e fatores de risco, além de 
comportar a questão da sustentabilidade dos 
ecossistemas em temas como o uso sustentável 
dos recursos naturais e energéticos e a  
preservação dos biomas.

A terceira dimensão, Oportunidades, tenta 
medir em que medida a sociedade oferece 
oportunidades para que todos possam de fato 
perseguir seus objetivos pessoais e tenham 
condições de atingir seu potencial.  A dimensão 
compreende tanto direitos individuais básicos, 
como o direito de ir e vir e direitos políticos 
essenciais, quanto a liberdade de escolha no 
nível individual, contendo questões como 
gravidez precoce e acesso aos métodos 
contraceptivos, erradicação do trabalho infantil 
e escravo, e acesso à arte, cultura e lazer.
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O QUE É O IPS?

A dimensão Oportunidades também abarca 
a questão da tolerância religiosa e às minorias, 
os direitos das mulheres e a inclusão social de 
grupos menos favorecidos, além do acesso ao  
ensino superior. 

As três dimensões, com pesos idênticos, têm 
resultados que vão de 0 (pior) a 100 (melhor). 
Uma média simples entre as três deriva o 
índice, que, portanto, também varia  
de 0 a 100.

A estrutura básica do IPS tem sido utilizada 
em diversas aplicações.  O IPS Global foi criado 
com 52 indicadores levantados para 133 países. 
A mesma estrutura foi adaptada e aplicada 
para os municípios da Amazônia brasileira no 

IPS Amazônia e, em outros contextos, para 
regiões e cidades na Colômbia, Costa Rica, 
Estados Unidos, Paraguai, Peru e  
União Europeia.

Em cada aplicação, a definição de 
indicadores é realizada localmente por meio 
de processo participativo, envolvendo os 
atores locais, como governo, universidades, 
institutos de pesquisa, empresas, fundações e 
organizações da sociedade civil.

Para o IPS Rio, a coordenação desse 
processo participativo coube ao Instituto 
Pereira Passos. A versão do modelo, que é 
resultado dessa construção coletiva,  
está na Figura 1.

Figura 1. Estrutura do Índice de Progresso Social (IPS) para o Rio de Janeiro

Necessidades Humanas Básicas Fundamentos de Bem-Estar Oportunidades

ÍNDICE DE PROGRESSO SOCIAL

Nutrição e cuidados médicos básicos
Mortalidade infantil
Baixo Peso ao Nascer
Mortalidade Materna
Internações infantis por crise respiratória aguda

Acesso ao Conhecimento Básico
Alfabetização
Qualidade do Ensino Fundamental, anos iniciais
Qualidade do Ensino Fundamental, anos finais
Abandono Escolar no Ensino Médio

Direitos Individuais 
Mobilidade Urbana
Homicídios por Ação Policial
Tempo médio de deslocamento
Participação Política

Liberdades Individuais
Gravidez na Adolescência
Trabalho Infantil
Índice de Acesso à Cultura

Acesso à informação e Comunicação
Acesso a Telefone Celular ou Fixo
Acesso à Internet

Água e saneamento
Acesso à Água Canalizada
Acesso a Esgotamento Sanitário
Acesso a Banheiro

Tolerância e Inclusão
Violência Contra a Mulher
Homicídios de Jovens Negros
Vulnerabilidade Familiar

Saúde e Bem-Estar
Mortalidade por Doenças Crônicas
Incidência de Dengue
Mortalidade por Tuberculose e HIV

Moradia
Pessoas Vivendo em Favelas Não-Urbanizadas
Acesso a Energia Elétrica
Adensamento Habitacional Excessivo

Acesso à Educação Superior
Pessoas com Ensino Superior
Negros e Indígenas com Ensino Superior
Frequência ao Ensino Superior

Sustentabilidade dos Ecossistemas
Coleta Seletiva de Lixo
Degradação de Áreas Verdes

Segurança Pessoal
Taxa de Homicídios
Roubos de Rua



• ÍNDICE DE PROGRESSO SOCIAL RIO DE JANEIRO – IPS RIO 2016 •

RESUMO EXECUTIVO

12

POR QUE UM IPS RIO?

Há muito que se sabe sobre o Rio de Janeiro 
– a importância da cidade, a segunda maior 
do Brasil em população (quase 6,5 milhões de 
habitantes) e em economia (PIB municipal de 
R$ 219 milhões). É considerável sua influência 
cultural, que vai do samba e da bossa nova ao 
funk e ao passinho. Com poucas comparações 
no mundo, seu valor simbólico para tantos que 
desejam conhecê-la é incalculável. Imagens da 
cidade – do Cristo Redentor e da orla da Zona 
Sul; das favelas nas encostas e do esgoto na 
Baía de Guanabara – já se tornaram clichês.

A razão principal do Índice de Progresso 
Social (IPS) para a cidade do Rio de Janeiro é 
oferecê-lo como instrumento para lançar luz 
sobre aquilo que não se sabe, aquilo que não é 
de domínio público da imaginação  
nacional e mundial.

Optamos na construção do IPS Rio por 
privilegiar dados de atualização mais frequente 
do que os dos censos demográficos decenais. 
O índice se baseia fortemente em séries de 
registros administrativos. Outra opção decisiva 
foi a de priorizar indicadores que permitem 

usar como unidade de análise as regiões 
administrativas do município, sem os quais o 
IPS Rio não poderia responder ao desafio de 
traduzir os conceitos e ferramentas do modelo 
para o espaço urbano.

O futuro da humanidade é urbano. Pela 
primeira vez na história, a maior parte da 
população mundial mora em cidades. Segundo 
projeções das Nações Unidas, dois terços 
da humanidade estará urbanizada até 2050 
. E é nas cidades que vamos travar a luta 
diária contra os desafios que herdamos: a 
pobreza, a exaustão dos recursos naturais e as 
consequências das mudanças climáticas. São 
urbanas tanto a violência que nos aflige quanto 
a desigualdade que ainda nos define.

O IPS foi desenvolvido originalmente 
em escala global, suas unidades de análise 
são países. O ponto de vista do IPS Rio é 
complementar os dados mundiais e um 
de seus objetivos centrais é oferecer uma 
visão sobre a disparidade geográfica do 
desenvolvimento social dentro de uma cidade. 
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Regiões Administrativas, ou RAs, são 
unidades de divisão territorial oficialmente 
utilizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Elas foram criadas em caráter 
experimental em 1961.  As três primeiras 
RAs foram as de Campo Grande, 
Lagoa e São Cristóvão. O objetivo 
dessa divisão regional da cidade era 
facilitar a coordenação de serviços 
locais, promovendo eficiência e melhor 
atendimento à população.  Já no ano 
seguinte foram criadas mais 16 RAs e, em 
1981, elas somavam 24.

A Lei Complementar nº 111, de 2011, 
define claramente as diferentes divisões 
territoriais da cidade: 

I - Áreas de Planejamento – AP – , 
estabelecidas pela divisão do território 
municipal a partir de critérios de 
compartimentação ambiental, de 
características histórico-geográficas e  
de uso e ocupação do solo;

II - Regiões de Planejamento – 
estabelecidas pelo grupamento de Regiões 
Administrativas e pela subdivisão das 
Áreas de Planejamento e segundo critérios 
de homogeneidade específicas, visando 
apoiar a organização das informações e 
a integração da ação descentralizada dos 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

órgãos municipais na implementação de 
políticas públicas setoriais;

III - Regiões Administrativas – RA – , 
formadas por um ou mais bairros com fins 
administrativos; 

IV - bairros, porções do território 
demarcados oficialmente por limites 
culturalmente reconhecidos pela mesma 
denominação, sendo unidade territorial de 
referência na coleta de dados e informações 
produzidas pelos órgãos do município e nas 
ações de planejamento urbano;

[...]

§ 1º Os limites dos setores censitários 
condicionam os limites dos bairros, que 
por sua vez definem os limites das Regiões 
Administrativas, assim como os limites 
das Regiões de Planejamento e das Áreas 
de Planejamento contém, perfeitamente, 
as Regiões Administrativas e as Regiões 
de Planejamento que as compõem, 
respectivamente.¹

Hoje, há 33 RAs no Rio de Janeiro. 
Este estudo, entretanto, se concentra em 
apenas 32 delas. Por suas características 
peculiares e população muito menor que 
a das demais regiões, os resultados da Ilha 
de Paquetá foram excluídos.

¹ Lei Complementar nº 111, de 01/02/2011.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

Crédito da foto: Divulgação / Cidade Olímpica
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PRINCIPAIS RESULTADOS

DESEMPENHO GERAL DO RIO DE JANEIRO

O IPS do Rio de Janeiro é 60,70. Entre as 
dimensões, Fundamentos do Bem-Estar (53,39) 
e Oportunidades (53,61) têm resultados muito 
parecidos, inferiores à média, e Necessidades 
Humanas Básicas (75,09) apresenta  
resultado melhor.

Entre os componentes, Segurança Pessoal 
(68,72) é o pior resultado de Necessidades 

Humanas Básicas. Em Fundamentos do 
Bem-Estar, as notas mais baixas estão em 
Sustentabilidade dos Ecossistemas (50,26) e 
Acesso ao Conhecimento Básico (49,96). 

Na dimensão Oportunidades, por fim, 
o componente com o pior resultado, que 
também é o pior componente de todo IPS Rio, 
está em Acesso à Educação Superior (32,36).

Índice de Progresso Social - IPS

Rio de Janeiro

60,70

Dimensão 1

Dimensão 2

Dimensão 3

Necessidades Humanas Básicas 75,09

53,39

53,61

Fundamentos do Bem-Estar

Oportunidades

Componentes

Componentes

Componentes

Nutrição e Cuidados Médicos Básicos
Água e Saneamento
Moradia
Segurança Pessoal

70,19
83,68
77,77
68,72

Acesso ao Conhecimento Básico
Acesso à Informação e Comunicação
Saúde e Bem-Estar
Sustentabilidade dos Ecossistemas

49,96
51,31
62,03
50,26

Direitos Individuais
Liberdade Individual e de Escolha
Tolerância e Inclusão
Acesso a Educação Superior

61,55
54,82
65,71
32,36
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PRINCIPAIS RESULTADOS

DESEMPENHO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

Dentre as 32 Regiões Administrativas para 
as quais calculamos o IPS, é possível enxergar 
quatro grupos. O primeiro é formado pelas seis 
RAs com IPS acima de 70: Botafogo, Lagoa, 
Copacabana, Tijuca, Vila Isabel e Barra da 
Tijuca. O IPS médio desse primeiro  
grupo é 79,5.

Um segundo grupo reúne oito RAs com 
IPS entre 60 e 66,3: Méier, Centro, Ilha do 
Governador, Penha, Irajá, Inhaúma, Santa Teresa 
e Jacarepaguá. Essas regiões tem IPS médio 
62,3. O terceiro grupo tem dez RAs: Ramos, 
Campo Grande, Anchieta, Bangu, Realengo, 

Madureira, Rio Comprido, Vigário Geral, Maré e 
São Cristóvão. Nesse grupo, em que aparece o 
primeiro complexo de favela, concentram-se os 
IPS entre 52 e 57,7 — uma média de 54,6.

Finalmente, o quarto grupo, que concentra 
os mais baixos IPS da cidade, reúne Cidade de 
Deus, Santa Cruz, Portuária, Guaratiba, Rocinha, 
Jacarezinho, Complexo do Alemão e Pavuna. O 
IPS médio nesse grupo é 44,9.

A divisão entre estes quatro grupos permite 
enxergar a divisão espacial do progresso 
social carioca. A zona sul e as áreas nobres 
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PRINCIPAIS RESULTADOS

SCORECARD DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

Os scorecards são uma ferramenta para 
rápida visualização da posição relativa de 
cada Região Administrativa por dimensão, 
componente e indicador. Neles, se apresentam 
os resultados de cada RA comparados com 
os das sete RAs com renda per capita mais 
próxima. Conforme o exemplo abaixo, os 
índices são associados à cor verde quando se 
saem bem em comparação com seus pares; 
amarela quando essa comparação é neutra; e 
vermelha quando se saem mal. Os scorecards 
de todas as 32 RAs estão disponíveis na 
plataforma online do IPS RIO.

Pontuação

Região Administrativa

Necessidades Humanas Básicas

Nutrição e cuidados médicos básicos

Mortalidade infantil

Baixo Peso ao Nascer

Mortalidade Materna

Internação Infantis por crise respiratória aguda

Água e Saneaento

Acesso à água canalizada

Acesso à esgotamento sanitário

Acesso à banheiro

Acesso à Moradia

Pessoas vivendo em favelas não-urbanizadas

Acesso à energia elétrica

Adensamento habitacional excessivo

Segurança Pessoal

Taxa de Homicídios

Roubos de Rua

Sustentabilidade dos Ecossistemas

Coleta seletiva de lixo

Degradação de áreas verdes

Acesso à Educação Superior

Pessoas com Ensino Superior

Negros e indígenas com Ensino Superior

Frequência ao Ensino Superior

Acesso ao Conhecimento Básico

Alfabetização

Qualidade do Ensino Fundamental, anos iniciais

Qualidade do Ensino Fundamental, anos finais

Abandono Escolar no Ensino Médio

Acesso à Informação e Comunicação

Acesso à telefone celular ou fixo

Acesso à internet

Saúde e Bem-Estar

Mortalidade por doenças crônicas

Incidência de Dengue

Mortalidade por HIV e Tuberculose

Direitos Individuais

Mobilidade Urbana

Homicídios por ação policial

Tempo Médio de deslocamento

Participação Politíca

Liberdades Individuais

Gravidez na adolescência

Trabalho infantil

Índice de Acesso à Cultura

Tolerância e Inclusão

Violência Contra a Mulher

Homicídios de jovens negros

Vulnerabilidade familiar

70,68

92,05

82,33

46,77 44,65 30,81

41,76

45,51

48,96

87,08

87,08

81,15

72,96 45,22 64,53
Pontuação Pontuação PontuaçãoPosição Posição Posição

13

10

11

27 24 13

23

17

22

1

1

8

15 22 9Fundamentos do Bem-estar Oportunidades

60,90

XII INHAUMA

Ranking em
Renda per Capita

17

Posição

12

Grupo de comparação
Ramos, Madureira, Realengo, Inhauma, Penha, Campo Grande e São Cristóvão

Vantagem relativa
Neutro
Desvantagem relativa

das zonas norte e oeste estão no primeiro 
grupo. Os complexos de favela e as regiões 
mais extremas ao norte e ao oeste estão 
concentrados principalmente no quarto.

Aproximadamente 38% da população do 
Rio vive em regiões com IPS superior à média 
da cidade (60,70). Analisando a dispersão 
dos resultados, as duas regiões que são 
outliers (atípicas estatisticamente) são Lagoa 
e Botafogo – um indicador importante de 
que os níveis mais altos de progresso estão 
concentrados e que a vida de uma parcela da 
população dessas áreas é uma experiência 
muito distante da realidade da maior  
parte da cidade.

Vantagem e desvantagem relativas das 
Regiões Administrativas do Rio
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PRINCIPAIS RESULTADOS

AS DIMENSÕES DO IPS RIO

DIMENSÃO 1 
NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS

Em relação à dimensão Necessidades 
Humanas Básicas, o resultado do Rio de Janeiro 
(75,09) inclui resultados relativamente altos nos 
componentes Água e Saneamento (83,68) e 
Moradia (77,77), mas baixos em  
Segurança Pessoal (68,72).

Vale chamar atenção para a dispersão dos 
resultados: apenas nove RAs têm resultado 
superior ao da cidade, caso de Copacabana, 

com os melhores números (93,22). O pior 
cenário está em Guaratiba (53,40).

Dentro dos componentes, há uma série de 
outliers na extremidade inferior dos resultados: 
Complexo do Alemão (19,33) e Jacarezinho 
(21,11) apresentam índices baixos no 
componente Moradia; Guaratiba (17,54) tem o 
mais baixo resultado em Água e Saneamento; 
Rocinha (30,76) e Cidade de Deus (32,51) 
apresentam resultados preocupantes em 
Nutrição e Cuidados Médicos Básicos.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

AS DIMENSÕES DO IPS RIO

DIMENSÃO 2 
FUNDAMENTOS DO BEM-ESTAR

No que diz respeito à dimensão 
Fundamentos do Bem-Estar, os resultados 
mais baixos estão em Sustentabilidade dos 
Ecossistemas (50,26) e Acesso à Educação 
Básica (49,96). E, em relação a este último 
componente, alguns resultados chegam a 
surpreender. Santa Teresa (63,57) tem uma 
nota quase idêntica à da Lagoa (62,49), apesar 
de ter renda per capita bem menor. Outros 
resultados, contudo, são exatamente o que se 
esperaria: Complexo do Alemão e Jacarezinho, 
duas regiões compostas basicamente de 
grandes complexos de favelas, têm os piores 
resultados no componente. Jacarezinho, 

ressalta-se, é também a região com os 
menores números para o componente Acesso 
à Informação e Comunicação.

Sustentabilidade dos Ecossistemas indica 
algumas contradições aparentes. A Ilha do 
Governador, por exemplo, que está no grupo 
de regiões com resultados médio alto ou alto 
em todo o resto, tem números baixos neste 
componente (19,69). Em relação a Saúde e 
Bem-Estar, chamam a atenção o resultado 
inferior de Bangu (32,28), se comparado com 
os de Rocinha (68,85), Complexo do Alemão 
(74,98) e Jacarezinho (85,97). Ainda com 
relação à dimensão, a pior região do Rio é a 
Pavuna (28,87) e a melhor é a Lagoa (85,14).
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PRINCIPAIS RESULTADOS

AS DIMENSÕES DO IPS RIO

DIMENSÃO 3 
OPORTUNIDADES

Em relação à dimensão Oportunidades, o 
primeiro fator a se ressaltar é o resultado do 
componente Acesso à Educação Superior – 
32,36 para a cidade, mas esse número esconde 
uma profunda divisão. Áreas como Jacarezinho 
(2,34), Maré (2,25), Rocinha (1,81) e Complexo 
do Alemão (0,52) têm resultados muito 
baixos, com uma população que raramente 
tem a oportunidade de frequentar um curso 
superior. Apenas 4% dos jovens de 18 a 24 
anos do Complexo do Alemão frequentam ou 
concluíram o Ensino Superior, por exemplo. 
No outro extremo, a região de Botafogo 
obtém resultado muito positivo (99,39) – 69% 

dos jovens de 18 a 24 anos frequentam ou 
concluíram o Ensino Superior.

De forma geral, os demais componentes 
têm valores menos desiguais. Os Direitos 
Individuais incluem um resultado bem ruim 
na Barra da Tijuca (39,91), por exemplo, o que 
indica os problemas de acesso e mobilidade 
da região. Áreas como Santa Cruz (34,23) e 
Pavuna (35,40) apresentam índices baixos no 
componente Liberdades Individuais, indicando, 
em parte, a dificuldade de acesso à cultura 
nessas áreas. Em relação ao componente 
Tolerância e Inclusão, Guaratiba (32,84) está 
no patamar mais baixo, uma consequência das 
taxas de violência contra a mulher na região, 
muito mais altas que em outras da cidade.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

IPS RIO E RENDA PER CAPITA

Por só incluir indicadores de resultados 
sociais e ambientais, o IPS permite entender 
a relação entre progresso social e renda per 
capita. Calculamos a correlação linear entre o 
IPS Rio e suas dimensões e a renda per capita 
média de cada região administrativa; essa 
correlação é forte e positiva.

A correlação entre IPS e renda per capita 
média de todas as regiões administrativas é de 
0,89. Para a dimensão Necessidades Humanas 
Básicas a correlação com renda é 0,72; para 
Fundamentos do Bem-Estar, é 0,91; para 
Oportunidades, 0,82.

Alguns casos nos quais o IPS parece não 
seguir uma relação linear clara com renda per 
capita são notáveis. A Lagoa tem renda per 
capita muito superior em comparação com 

as demais regiões (R$ 8.244,48), mas seu IPS 
(85,18) é ligeiramente inferior ao da região de 
Botafogo (86,90) que, por sua vez, tem renda 
(R$ 5.523,24) quase idêntica à da Barra da 
Tijuca (R$ 5.446,49), mas IPS muito superior (o 
IPS da Barra da Tijuca é 70,83).

Bangu tem renda per capita que equivale 
a pouco mais da metade da renda de Rio 
Comprido (R$ 968,98 contra R$ 1.709,70), mas 
o IPS das duas regiões é bastante similar (54,73 
e 53,52, respectivamente).

Por fim, Pavuna tem o mais baixo IPS das 
regiões da cidade (41,43), mas tem renda per 
capita superior a outras oito RAs, inclusive 
regiões que são majoritariamente áreas de 
favelas, como Maré e Cidade de Deus, que têm 
renda média menor e IPS maior.
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CONCLUSÃO

A capacidade de uma sociedade de 
atender às necessidades humanas básicas de 
seus cidadãos, estabelecer os componentes 
básicos que garantam seu bem-estar e criar 
as condições necessárias para que todos 
atinjam seu pleno potencial é o que quer 
medir o Índice de Progresso Social. Ao criar 
o IPS Rio, nós nos propusemos a construir 
um índice sintético para as regiões do Rio de 
Janeiro, levando em consideração métricas que 
permitam ao poder público e aos cidadãos 
avaliar o desempenho social. Métricas estas 
que vão além da ótica da renda per capita, que 
utilizam indicadores sociais e ambientais para 
definir o desenvolvimento.

A escolha dos indicadores deu preferência 
à utilização de registros administrativos e 
dados de pesquisas oficiais com a menor 
periodicidade possível. Dessa forma, fica 
estabelecida também a possibilidade 
de atualização periódica do índice, 
acompanhando mudanças e aperfeiçoamentos 
de políticas públicas em maior detalhe.  

Como apontado no prefácio, um índice 
serve para a “correção de rumo” das políticas 
públicas, o que acreditamos poder ser o maior 
benefício da criação do IPS Rio para a cidade.

O Rio de Janeiro, como fica claro com 
esses resultados, não escapa do dilema das 
profundas desigualdades internas, com os 
grandes complexos de favelas e partes da 
zona de expansão da cidade apresentando 
resultados mais baixos mesmo em indicadores 
em que a cidade se sai melhor. Também 
são apontadas pelo índice as áreas em que 
precisamos avançar mais: acesso ao ensino 
superior, segurança pública, qualidade da 
educação básica e sustentabilidade.

O IPS Rio não é um fim em si mesmo, mas 
o começo de um trabalho. Ele nos ajuda a 
enxergar o Rio de Janeiro e a sistematizar o 
que demanda intervenção. Resta, portanto, o 
desafio de agirmos para que o progresso da 
cidade avance mais rapidamente e  
com menos desigualdade.

Crédito da foto: Divulgação / Cidade Olímpica
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IPS E DIMENSÕES PARA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 
DO RIO DE JANEIRO

Regiões Administrativas 
do Rio de Janeiro Ranking Índice de  

Progresso Social
Necessidades  

humanas básicas
Fundamentos  
do bem-estar Oportunidades

Botafogo 1 86.90 91.76 82.03 86.91
Lagoa 2 85.18 90.27 85.14 80.14
Copacabana 3 82.49 93.22 78.18 76.06
Tijuca 4 77.63 86.29 67.22 79.38
Vila Isabel 5 74.36 85.23 67.36 70.49
Barra da Tijuca 6 70.83 74.10 72.68 65.71
Meier 7 66.37 78.33 54.99 65.78
Centro 8 65.05 72.86 52.56 69.74
Ilha do Governador 9 64.70 84.78 51.87 57.45
Penha 10 61.84 82.84 49.41 53.26
Iraja 11 61.76 77.53 44.87 62.90
Inhauma 12 60.90 72.96 45.22 64.53
Rio de Janeiro  60.70 75.09 53.39 53.61
Santa Teresa 13 60.47 68.70 64.05 48.67
Jacarepagua 14 60.09 73.63 51.55 55.09
Ramos 15 57.75 71.45 46.89 54.90
Campo Grande 16 57.18 74.98 47.63 48.93
Anchieta 17 56.95 70.76 47.33 52.75
Bangu 18 54.73 73.84 40.44 49.90
Realengo 19 54.32 72.12 47.50 43.33
Madureira 20 53.85 68.97 48.15 44.42
Rio Comprido 21 53.52 59.71 49.76 51.07
Vigario Geral 22 53.03 74.17 42.02 42.90
Mare 23 52.34 68.91 53.53 34.57
Sao Cristovao 24 52.09 67.57 46.72 41.98
Cidade de Deus 25 48.31 65.79 45.10 34.04
Santa Cruz 26 47.94 64.94 40.33 38.55
Portuaria 27 45.25 58.87 41.78 35.10
Guaratiba 28 45.18 53.40 44.87 37.27
Rocinha 29 44.60 56.54 46.76 30.48
Jacarezinho 30 43.53 55.57 31.32 43.69
Complexo do Alemão 31 43.34 61.67 37.92 30.44
Pavuna 32 41.43 59.17 28.87 36.26
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