
SP ganha em educação e saúde, com riqueza estável 

São Paulo, 19 de Setembro de 2003 - Estudo revela que regiões ricas ainda têm 
índices sociais sofríveis. A Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) 
divulgou, ontem, um retrato socioeconômico do Estado de São Paulo, em que se 
destaca a grande heterogeneidade regional, mas revela, ao mesmo tempo, avanço nos 
indicadores de saúde e educação e estabilidade no indicador de riqueza.  

À pedido da Assembléia Legislativa, a Fundação elaborou um Índice Paulista de 
Responsabilidade Social (IPRS) que engloba indicadores socioeconômicos específicos a 
cada um dos 645 municípios do estado no período de 1999 a 2001. O IPRS é baseado 
no Censo de 2000 e no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD. O 
principal propósito é, por meio do acompanhamento do IPRS, formular políticas 
públicas em âmbito municipal para o melhor desenvolvimento humano.  

O IPRS considerou, além da renda, a longevidade e a escolaridade, adicionando, 
assim, as condições de saúde e de educação ao nível da renda para gerar um indicador 
mais abrangente das condições de vida. Os três indicadores, separadamente, têm 
escala de zero a cem e o IPRS escala de um a cinco, onde um é a melhor condição e 
cinco a pior.  

Conforme o levantamento, existem do is eixos que acompanham as principais rodovias 
do estado e se interceptam no município de São Paulo, concentrando os municípios 
mais bem posicionados nas três dimensões do IPRS (renda, longevidade e 
escolaridade).  

Os entornos metropolitanos de São Paulo, Campinas e Baixada Santista caracterizam-
se por municípios que, mesmo com bons indicadores de riqueza, abrigam populações 
com níveis de longevidade e escolaridade sofríveis.  

O oeste paulista concentra municípios pequenos e com baixos níveis de riqueza, mas 
com bons indicadores sociais. Alguns municípios localizados nos bolsões de pobreza do 
Vale do Ribeira e das Serras do Mar e da Mantiqueira vêm conseguindo melhorar seus 
indicadores sociais, mas outros mantêm-se na pobreza.  

O que se viu em São Paulo, ao longo dos últimos anos, foram tímidas variações do 
nível da atividade econômica – refletidas na estabilidade dos indicadores de riqueza 
municipal –, acompanhada de progressos importantes nas condições sociais incluídas 
no IPRS, como atestam o crescimento do indicador de longevidade e o significativo 
avanço do indicador de escolaridade. Isso demonstra que, caso fosse considerado 
apenas o indicador de riqueza para avaliar a situação dos municípios paulistas, o 
diagnóstico limitar-se-ia a destacar uma virtual estagnação econômica do estado, 
deixando de identificar os progressos em sua dimensão social.  

Descompasso  

Tal descompasso entre o comportamento da economia paulista e o dos indicadores 
sociais, atesta o levantamento, mostra que foi possível obter avanços neste último 
campo, a partir da implementação de políticas públicas adequadas, mesmo em 
situação econômica desfavorável. Este mesmo descompasso pode levar a alguma 
perplexidade quanto aos resultados revelados pelo IPRS, uma vez que o baixo 
dinamismo econômico atinge de forma mais imediata a situação corrente das famílias, 



seja pelas dificuldades de inserção profissional, seja pela estagnação ou queda de seu 
rendimento real e de seus níveis de consumo.  

O que o IPRS revela é que, mesmo com essas ocorrências negativas, as famílias 
conseguiram inserir e manter seus filhos no sistema educacional e passaram a dispor 
de melhores condições de saúde, que se refletiram especialmente na redução da 
mortalidade infantil.  

O estado de São Paulo, em seu conjunto, apresentou desempenho diferenciado, 
segundo as dimensões do IPRS. No caso da riqueza, registrou-se aumento entre 1992 
e 1997 e estabilidade no período subseqüente. A dimensão longevidade manteve 
trajetória de crescimento ao longo dos dois períodos e a dimensão escolaridade 
elevou-se de forma expressiva também nos dois períodos.  

Assim, constatou-se que, mesmo em um período de relativa estabilidade de sua 
economia, como o de 1997 a 2000, obtiveram-se ganhos substanciais nas dimensões 
sociais do conjunto do estado, especialmente na referida à escolaridade.  

O índice médio de escolaridade passou de 53, em 1992, para 71, em 1997, e atingiu 
87, em 2000. A proporção de paulistas com mais de um ano de estudo no ensino 
fundamental (de 10 a 14 anos de idade) passou de 93,6% para 95,7% no período.  

Entre os que têm de 19 a 24 anos de idade e que completaram o ensino médio a 
evolução foi maior ainda: o percentual subiu de 30,2% para 44,6%. E a proporção de 
jovens de 15 a 19 anos que concluíram o ensino fundamental saltou de 49,1% para 
65,6%, de 1997 para 2000.  

Os indicadores de saúde também apresentaram boa evolução no período - de 60 
pontos para 65 - refletindo quedas nos índices de mortalidade infantil, perinatal e entre 
os habitantes com mais de 60 anos de idade. Quanto à longevidade, o progresso foi 
generalizado, embora com intensidades diferentes nas diversas regiões 
administrativas.  

O IPRS manteve-se estável em 60 pontos no item riqueza. Apenas as regiões 
metropolitanas de São Paulo (a líder do ranking) e da Baixada Santista (a quinta 
colocada) ampliaram (em um ponto) seus índices de riqueza. As demais tiveram 
redução ou estabilidade. A renda média dos assalariados formais caiu de R$ 854 para 
R$ 806 e o valor que o estado arrecada por ano por habitante, de R$ 5.141 para R$ 
4.890.  
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