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O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), elaborado e 
disponibilizado pela Dirur/Ipea, surgiu no âmbito de 
oficinas técnicas para definição do arcabouço conceitual 
e estatístico que embasa a concepção deste índice 
sintético. Esse processo envolveu a definição de fontes 
e bases de dados a serem utilizadas e os indicadores 
que conformariam o índice.

Este Texto para Discussão apresenta o processo de 
construção do IVS, ao detalhar: as etapas de discussão 
teórica sobre diferentes concepções de vulnerabilidade 
social que pautaram a definição adotada pela equipe 
de pesquisadores; o motivo da escolha dos censos e 
Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (Pnads) 
como fontes de dados para o cálculo do índice; e a 
escolha dos diferentes indicadores que o comporiam.

Importante notar que as decisões, conceituais 
e técnicas, foram tomadas no intuito de mapear 
territorialmente as condições de vulnerabilidade no 
Brasil. Sendo assim, a análise dos resultados do IVS 
presente na parte final do texto se dá no âmbito 
das macrorregiões, das Unidades da Federação, das 
regiões metropolitanas, dos municípios e das Unidades 
de Desenvolvimento Humano (UDHs). Essa análise 
representa também uma exemplificação de diferentes 
recortes possíveis de estudo dos resultados do IVS.

Apesar de todas as limitações envoltas na utilização 
de um índice sintético, o IVS tem como propósito a análise 
comparativa e evolutiva das diferentes condições de 
vulnerabilidade social no território brasileiro, de modo 
a avaliar e auxiliar a elaboração de políticas públicas.
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