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Em sua sexta edição, o índice IPDM apresenta os resultados para o 

ano de 2013 e procura nesta nota de comentários expor características gerais 

do indicador para o conjunto dos municípios paranaenses. As seções iniciais 

prestam considerações gerais sobre o índice e concentram-se em sua evolução 

recente, entre 2012 e 2013. 

A terceira seção procede a uma leitura de longo prazo e destaca o 

comportamento do indicador desde o início da série, em 2002.

O indicador
O IPDM é um índice que procura captar, para os municípios do Estado 

do Paraná, estágios de desempenho em suas dimensões mais importantes, 

de renda e emprego, e educação e saúde. O índice parcial renda e emprego 

(doravante, renda) é construído a partir dos dados referentes à remuneração 

média do trabalho, emprego formal e produção agropecuária. Já, educação, 

a partir de: atendimento à educação infantil, percentual de docentes com 

curso superior, taxa de não abandono e média do índice de desenvolvimento 

da educação básica (IDEB). E, finalmente, saúde a partir de: percentual de 

mais de seis consultas pré-natais por nascido vivo, percentual de óbitos por 

causas maldefinidas e percentual de óbitos de menores de cinco anos por 

causas evitáveis por nascidos vivos. Tanto o índice geral como os parciais 

apresentam variações de 0 a 1, números que representam, respectivamente, 

condições mínima e máxima de desenvolvimento. Sua elaboração é baseada 

em diferentes estatísticas de natureza administrativa, disponibilizadas pelas 

entidades públicas do país.

Para auxiliar sua leitura, o indicador é dividido entre os estágios de 

baixo, médio-baixo, médio e alto desempenho (figura 1).1

1 Para mais detalhes, ver Nota Metodológica em www.ipardes.pr.gov.br
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Resultados de 2013

O cálculo do IPDM 2013 aponta melhorias nas condições socioeconômicas dos municípios 

paranaenses e reforça a evolução positiva do índice desde 2002, ano do início da série.

Ao considerar a classificação estabelecida de graus de desenvolvimento, observa-se a 

consolidação dos estágios de médio-alto a alto desempenho, com 381 municípios apresentando 

índices acima de 0,6000 e ausência de municípios na condição de baixo desempenho. Curitiba 

e Maringá se mantêm entre os que apresentam melhores índices desde 2002. Já, Douradina se 

sustenta entre os quatro primeiros colocados desde 2007. 

Os mapas a seguir ilustram a classificação dos municípios pelo nível de desempenho do IPDM 

e enfatizam as transformações ocorridas no Estado.
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Em 2013, índices superiores são apontados em 59,4% dos municípios paranaenses frente a 

2012, e em 99,5% quando comparado a 2002. Resultado principalmente de avanços nos índices de 

saúde e educação, 237 municípios apresentam elevação do índice geral. Já, outros 162 municípios 

recuaram como reflexo, de modo geral, da redução, em pequenas variações, nas três dimensões que 

compõem o IPDM (tabela 1).

Os índices municipais de 2013 reafirmam a melhor condição do grupo de médio desempenho, 

com 360 municípios (90,2% do total) nesta classificação – em grande medida, fruto dos resultados 

parciais das dimensões saúde e educação, para os quais ocorre a predominância dos índices nos 

grupos de médio e alto desempenho, com destaque para saúde, com 64,2% dos municípios no alto 

desempenho (tabela 2).

Já, o IPDM renda é a dimensão que apresenta o avanço mais lento, classificando 291 

municípios no médio-baixo desempenho e outros 16 municípios ainda no grupo de baixo desempenho 

e apenas 6 municípios no alto desempenho.

A visualização gráfica abaixo permite a comparabilidade entre as três dimensões do IPDM e 

suas médias. Destaca a concentração dos índices municipais em estágios mais elevados para saúde e 

educação, e mostra, na dimensão renda, a evolução menos favorável dos municípios, com a maioria 

deles nos limites mais inferiores do indicador.
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Esta situação pode ser apreciada também na tabela 3, cujos cálculos de média simples dos 

índices dos 399 municípios paranaenses alcançam 0,7059 em 2013, evidenciando a melhoria gradativa 

ao longo da série, com variação de 24,44%. O índice educação apresenta a melhor variação em 

relação a 2002 (29,71%), seguido pela dimensão renda, que mesmo com patamares significativamente 

inferiores revela uma variação positiva de 25,3% em relação ao início da série. Se comparado a 2012, 

as variações são de 3,36%, 1,38% e -1,86% para renda, saúde e educação, respectivamente.

A dimensão saúde responde por 0,2741 pontos dessa média, equivalente a 39,1%, seguida 

por educação, com contribuição de 36,3% (0,2548 pontos). Renda, com contribuição menor (0,1771 

pontos), responde por uma diferença inferior a 0,10 pontos em relação às demais áreas.

Os avanços registrados nos índices municipais também podem ser medidos pelos coeficientes 

de variação (CV) constantes na tabela 4. Seus valores apontam gradativa redução das disparidades de 

desempenho, apresentando menor dispersão em torno da média dos 399 municípios. O IPDM geral 

e as áreas de educação e saúde (8,7%, 10,1% e 9,5%, respectivamente) continuam apresentando 

diminuição nestas estatísticas. Já, a dimensão renda se mantém em patamar mais elevado de 19,0%, 

confirmando nesta vertente a maior desigualdade existente entre os municípios e sua manutenção ao 

longo dos anos.

Ainda na tabela 4, as distâncias entre os valores mínimo e máximo nos índices confirmam a 

existência de espaço para crescimento socioeconômico nos municípios paranaenses. 

O IPDM no período 2002/2013
Os índices do IPDM 2013 demonstram a expressiva transformação socioeconômica ocorrida 

no Estado, em relação a 2002, com avanços para a totalidade dos municípios ao longo do período 

(tabela 5).
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Em que pese a melhoria verificada ao longo da série do IPDM, resultando na ampla maioria 

dos municípios inseridos na categoria de médio desempenho, saltando de 36,6% para 90,2% de 

participação, reforça a tendência de redução das desigualdades entre os municípios paranaenses. 

Paralelamente, a total ausência de municípios classificados com baixo desempenho e o gradativo 

aumento na classificação de alto desempenho (0,0% em 2002 e 5,3% em 2013) reforçam a melhoria 

alcançada nas vertentes do IPDM. 

Na tabela 6 constata-se o ganho significativo do período, com melhoria no índice geral em 

397 municípios frente a 2002, destacando-se a evolução positiva nas três dimensões que compõem 

o índice.

O incremento na média municipal do IPDM registrou 0,1386 pontos no período 2002/2013.  

A área de educação foi a que apresentou a melhor contribuição entre as três dimensões que compõem 

o IPDM, respondendo por 42,1% da pontuação. 

Saúde, com contribuição de 32,1% do incremento, sempre apresentou a média mais elevada 

entre as três dimensões, com índices parciais elevados para a maioria dos municípios e mudança 

positiva de grupos de desempenho. 

Já, a dimensão renda respondeu por 25,8% do incremento no período, apresentando evolução 

menos abrangente entre as componentes do IPDM, embora se verifique a elevação dos índices em 

96,5% dos municípios, com destaque para aqueles estabelecidos nos grupos de baixo e médio-baixo 

desempenho (gráficos 3 a 6), apresentando mudança positiva de grupos de desempenho e boa parte 

dos municípios situada mais próxima do limite superior da classificação.
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Finalizando, vale chamar a atenção para o avanço nos índices municipais do IPDM, evidenciados 

nos gráficos 7 e 8, assim como redução gradual das diferenças entre os municípios. Nota-se, porém, 

razoável disparidade de desempenho, o que demonstra haver potencial para melhoria em diversos 

municípios, visíveis notadamente na dimensão renda.


