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Pesquisa do Ieme ratifica excelência da qualidade de vida do município do ABC entre as principais 
cidades do estado. Com 99,81 pontos, São Caetano está na liderança do IDS (Índice de 
Desenvolvimento Social) preparado pelo Ieme (Instituto de Estudos Metropolitanos) e que envolve 
os 55 municípios economicamente mais importantes do estado. Santos vem logo a seguir com 
95,82 pontos.  
 
Resultado da ponderação de pesos dos índices de pobreza, desigualdade de renda, alfabetização e 
escolaridade, o IDS apresenta quatro municípios da Região Metropolitana entre os 10 primeiros 
colocados contra um da Baixada Santista e os demais do interior. Já entre os 10 últimos estão 
seis da Grande São Paulo, dois da Baixada Santista e dois do Interior.  
 
O posicionamento de São Caetano reforça a possibilidade de a cidade chegar à frente no IGC 
(Índice Geral de Competitividade) que o Ieme vai divulgar na próxima semana, fechando a 
temporada de indicadores.  
 
O IGC é uma associação dos quatro macroindicadores do IEME, formado pelo IDEE (Índice de 
Desenvolvimento Econômico Equilibrado), IEM (Índice de Eficiência Municipal), IC (Índice de 
Criminalidade) e IDS (Índice de Desenvolvimento Social). São Caetano chegou em primeiro no 
IDEE e no IDS, enquanto Limeira é líder do IEM e Louveira no IC. No conjunto, 15 quesitos 
compõem os quatro compartimentos temáticos pesquisados pelo Ieme.  
 
O Índice Geral de Competitividade é analisado pelos conselheiros do Ieme como importante 
referencial para investimentos privados e também como fonte de preocupações dos 
administradores públicos e das comunidades residentes nos 55 municípios que representam dois 
terços da economia paulista. Indicadores sociais e econômicos são básicos tanto à prospecção de 
negócios quanto à avaliação de atuações históricas e eventualmente atuais de gerenciadores 
públicos.  
 
Se formos observar apenas o ranking de melhor nível de pobreza entre os 55 municípios 
economicamente mais importantes do estado, quesito que integra o IDS, Santos estaria na 
liderança. Com o ranking de pobreza, o Ieme encerra a divulgação dos dados do Censo de 2000. 
Anteriormente foram anunciados os índices de escolaridade, alfabetização e desigualdade de 
renda do IDS.  
 
O município praiano dividiu com São Caetano, na Grande São Paulo, dois dos quatro títulos dos 
indicadores, o que antecipa disputa acirrada pelo primeiro lugar geral do IDS.  
 
O indicador de pobreza do Ieme, sempre com base no Atlas de Exclusão Social no Brasil, 
extratifica o resultado da percentagem de chefes de família com insuficiência de rendimentos em 
cada cidade. Cada índice varia entre zero (tecido econômico e social na pior condição possível) e 1 
(tecido econômico e social na melhor condição).  
 
Santos alcançou 0,888 ponto, contra 0,886 de São Caetano, a segunda colocada. Seguem, pela 
ordem, até o 10º lugar: Americana, Jundiaí, Ribeirão Preto, Piracicaba, Rio Claro, Paulínia, São 
Carlos e Indaiatuba. Entre os 10 últimos estão, pela ordem decrescente: Itaquaquecetuba, Embu, 
Suzano, Mauá, Barueri, Carapicuíba, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e 
Diadema.  
 
O Ieme conta com o suporte logístico da Target Marketing e Pesquisas, empresa paulistana 
especializada em consultoria voltada especialmente para o lançamento de produtos  
 



Os dados que sustentaram a elaboração do Índice de Desenvolvimento Social constam do Atlas de 
Exclusão Social no Brasil, da Unicamp, Universidade de São Paulo e PUC com base no Censo de 
2000. Os outros macroíndices do Ieme têm origem no IBGE e no Tribunal de Contas do Estado.  
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