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1 INTRODUÇÃO

Compreender e mensurar as dinâmicas sociais em grandes metrópoles como São 
Paulo – com uma população de mais de 11 milhões de habitantes – não é tarefa 
fácil. Desde a experiência de elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM), temos visto esforços para analisar o desenvolvimento socio-
econômico e as limitações às condições básicas de vida dos municípios brasileiros. 
Em 2015, o Ipea, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud), elaborou o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), em uma 
perspectiva ampliada do entendimento das situações de pobreza, incluindo infor-
mações sobre bem-estar (considerando indicadores nas áreas de trabalho, educação, 
saúde, família, infraestrutura e mobilidade) atreladas à questão da insuficiência de 
renda a fim de mapear a exclusão e a vulnerabilidade social nos 5.565 municípios 
do país. O IVS é composto por dezesseis indicadores, formulados a partir de dados 
do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dividido em 
três dimensões: Renda e Trabalho, Capital Humano e Infraestrutura Urbana. Cada 
uma destas dimensões, bem como o índice total, tem um valor que varia entre 0 e 
1, em que o valor mínimo representa total ausência de vulnerabilidade; e quanto 
mais próximo da unidade, mais vulnerável é a região. 

Seja em âmbito nacional, seja nas esferas regionais e municipais, os indicadores 
que compõem as três dimensões do IVS apresentam melhoras substantivas das 
condições sociais no país entre 2000 e 2010, anos para os quais o IVS foi calcula-
do. Isso é importante para confirmar mudanças na sociedade em um período de 
grande expansão das políticas sociais de forma descentralizada, que foi a década de 
2000. Todavia, análises territoriais – inter e intramunicipais – sobre a distribuição 
espacial desses indicadores apontam a persistência de disparidades regionais e não 
negam os desafios que ainda existem pela frente.
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Com o objetivo de analisar as mudanças ocorridas na cidade de São Paulo neste 
período, realizamos uma análise exploratória sobre os dados do IVS e buscamos 
responder: quais as variações ocorridas em cada dimensão de vulnerabilidade e em 
seus indicadores? Como esses fatores se distribuem geograficamente? Há indícios 
de concentração espacial da vulnerabilidade e, se sim, houve alguma variação 
entre os anos da amostra? Quais componentes mais influenciaram a melhoria nos 
índices entre 2000 e 2010 na cidade? Não buscamos, no entanto, responder sobre 
causas e efeitos dos movimentos nos índices e indicadores, mas salientamos que 
esse pode ser um terreno fértil para análises de impacto e avaliação de políticas 
públicas setoriais dada a riqueza dos dados.

Para responder as questões aqui levantadas, começaremos com a apresentação 
de uma visão panorâmica do IVS nas macro e microrregiões para compreender 
as tendências globais e gerais e as alterações ocorridas entre 2000 e 2010. Em um 
segundo momento, realizaremos uma análise intramunicipal de todos os indicadores 
do IVS na cidade de São Paulo, verificando a participação de cada um deles nas 
variações dos índices de vulnerabilidade social do município e os comportamentos 
territoriais dos principais indicadores para esta análise.

2  VARIAÇÃO DO IVS NA DÉCADA DE 2000: ANÁLISES NACIONAL, REGIONAL, 
MUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL

Entre os anos de 2000 e 2010, o IVS do Brasil caiu de 0,446 para 0,326, isto é, 
diminuiu 27%. Essa queda fez com que o índice nacional passasse da escala3 de 
alta para média vulnerabilidade social. Dentre as três dimensões que compõem o 
IVS, destacamos significativa melhora na de renda e trabalho, que diminuiu 34%, 
seguida por capital humano e infraestrutura urbana, que melhoraram, respectiva-
mente, 28% e 16%.

No recorte das macrorregiões brasileiras, o Sudeste é a segunda região com menor 
vulnerabilidade social, tendo diminuído 24% entre 2000 e 2010, atingindo o valor 
de 0,298. Na escala IVS, ascendeu do limiar de média para baixa vulnerabilidade 
social. Seguindo o padrão brasileiro, a dimensão Renda e Trabalho apresentou 39% 
de melhora, seguida por 29% de capital humano e 5% em infraestrutura urbana. 
Respectivamente, no estado de São Paulo, essas dimensões melhoraram 41%, 29% e 
2%; somadas, representam uma diminuição de 23% no IVS do estado, que passou de 
0,388, em 2000, para 0,297, em 2010.

Nessa escalada, a evolução do IVS na Região Metropolitana de São Paulo (RM 
de São paulo), na referida década, foi de 22,5%. Nota-se, também, que todas as 
dimensões do IVS tiveram melhora de um ponto percentual (1%) menor do que os 
mesmos índices do Estado, ou seja, melhoraram respectivamente 40%, 28% e 1%. 

3. Escala IVS: [0 - 0,2] muito baixa; [0,2 - 0,3] baixa; [0,3 - 0,4] média; [0,4 - 0,5] alta; e [0,5 - 1,0] muito alta.
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Ao olhar para o município de São Paulo, os índices se comportaram de maneira 
equivalente: o IVS melhorou 21%, partindo de 0,368, em 2000, para 0,291, em 
2010. Suas três dimensões também melhoraram na ordem de 39% em trabalho e 
renda, 26% em capital humano e apenas 0,2% em infraestrutura urbana. 

De forma geral, a evolução foi análoga em todas as esferas (nacional, regional, 
estadual e municipal) para cada uma das dimensões do IVS. A dimensão de Infraestru-
tura Urbana4 foi a menos responsável pela melhoria no índice geral e a de trabalho e 
renda, a que mais contribuiu, conforme apresentado na tabela 1.

TABELA 1
IVS geral e suas três dimensões para o Brasil, o Sudeste, São Paulo(estado), RM de São 
Paulo e São Paulo (município) 

Local Ano
IVS Renda e 

Trabalho
IVS Capital 
Humano

IVS Infraestrutura 
Urbana

IVS

Brasil 2000 0,485 0,503 0,351 0,446

Brasil 2010 0,320 0,362 0,295 0,326

Sudeste 2000 0,406 0,403 0,431 0,413

Sudeste 2010 0,248 0,286 0,408 0,314

São Paulo 2000 0,378 0,372 0,414 0,388

São Paulo 2010 0,222 0,263 0,407 0,297

RM de São Paulo 2000 0,377 0,368 0,413 0,386

RM de São Paulo 2010 0,226 0,264 0,407 0,299

Município de São Paulo 2000 0,349 0,348 0,406 0,368

Município de São Paulo 2010 0,212 0,257 0,405 0,291

Brasil

Diferença 
percentual

-34 -28 -16 -26,9

Sudeste -39 -29 -5 -24,0

São Paulo -41 -29 -2 -23,5

RM de São Paulo -40 -28 -1 -22,5

Município de São Paulo -39 -26 0 -20,9

Fonte: dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores. 

Para compreender essa dinâmica e os resultados observados nos espaços 
intrarregionais, veremos como se comportou o IVS nas unidades de desenvolvi-
mento humano5 (UDHs) tanto na RM de São Paulo, que reúne 39 municípios, 
divididos em 2.858 UDHs, como no município de São Paulo, que encerra 1.593 
dessas UDHs.

4. O indicador “percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo e 
que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam diariamente do 
trabalho” teve os valores de 2010 replicados para o ano de 2000 devido a limitações técnicas da amostra.
5. As UDHs são recortes territoriais localizados nas áreas metropolitanas que podem ser uma parte de um bairro, um 
bairro completo ou, em alguns casos, até um município pequeno. A definição dos limites das UDHs é entendida a partir 
de sua homogeneidade socioeconômica, formada com base nos setores censitários do IBGE (Ipea, [s.d.]).
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2.1 Região Metropolitana de São Paulo

Região metropolitana é definida pelo IBGE como região “constituída por agru-
pamentos de municípios limítrofes, com o objetivo de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (IBGE, [s.d.], 
p. 148). A conurbação e a integração econômica e política deste aglomerado urbano 
conecta cidades satélites com municípios adjacentes, onde são comuns migrações 
pendulares diárias, interligando também pessoas e características sociais. A RM de 
São Paulo é a maior região metropolitana do país e, segundo o Censo 2010, con-
grega mais de 19 milhões de habitantes. Conhecer sua dinâmica e suas tendências 
de vulnerabilidade social torna-se fundamental para compreender o significado e 
a dinâmica do IVS da cidade de São Paulo.

Entre 2000 e 2010, o IVS da RM de São Paulo passou de 0,386 para 0,299 e o 
da cidade de São Paulo saiu de 0,368 para 0,291. No entanto, para realizar o proposto 
no início deste capítulo, a vulnerabilidade social média das UDHs contidas em uma 
região pode não ser suficiente, uma vez que essa é uma medida representativa de posição 
central e, assim, omite “toda a informação sobre a variabilidade do conjunto de ob-
servações” (Bussab e Morettin, 2010, p. 37). O desvio-padrão da amostra para a RM é 
de 0,108 e 0,095 para 2000 e 2010 e para o município, 0,115 e 0,100, indicando que 
os índices não devem estar concentrados em torno da média. Isso tanto pode indicar 
uma distribuição homogênea dos dados quanto pode levantar a suspeita de que existe 
uma profunda desigualdade entre seus valores. Ou seja, o desvio-padrão, bem como a 
média, é uma medida que é afetada bruscamente por valores extremos e não apresenta 
a distribuição dos dados. 

Buscando compreender, então, como os índices das UDHs se distribuem na 
escola do IVS, faz-se necessário um olhar sobre a dispersão dos números. Para tanto, 
optamos por utilizar o boxplot (gráfico de caixa) como ferramenta de análise. O 
boxplot é formado pelo primeiro e terceiro quartil e pela mediana. A diferença entre 
os quartis é uma forma de visualização da dispersão dos dados, e quando um grupo 
é comparado com outro (duas ou mais caixas colocadas lado a lado, apresentando 
a concentração em torno da mediana de uma mesma variável, mas em diferentes 
grupos ou períodos de tempo), é possível verificar a variabilidade entre eles.

O boxplot (gráfico 1) representa a evolução do IVS na RM de São Paulo 
e no município de São Paulo. A mediana desses valores na RM de São Paulo 
passou de 0,424 para 0,316, apontando uma diminuição de 0,108 em dez anos. 
O diapasão da amostra (diferença entre valores máximos e mínimos) cai 0,096, 
de 0,561 para 0,465. Conquanto a mediana esteja mais próxima dos valores do 
terceiro quartil do que do primeiro (o que apresenta uma assimetria negativa, ou 
seja, apresenta uma tendência central de unidades com valores mais altos do que 
baixos), essa distância diminuiu de 2000 para 2010, o que indica que valores 
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mais altos se tornaram menos representativos na amostra. Ademais, a caixa se 
desloca para baixo na escala utilizada e os valores máximos e mínimos tem um 
encurtamento significativo, indicando que os dados passaram a se distribuir entre 
valores menores da escala.

GRÁFICO 1
Boxplot das UDHs da RM de São Paulo e do município de São Paulo (2000 e 2010)

Região Metropolitana 
- 2000

Região Metropolitana 
- 2010

Município de São Paulo 
- 2000

Município de São Paulo 
- 2010

Q1 0,349 0,252 0,337 0,249
Mínimo 0,063 0,040 0,063 0,041
Mediana 0,424 0,316 0,413 0,313
Máximo 0,624 0,505 0,624 0,499
Q3 0,479 0,363 0,479 0,368
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Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.

No município de São Paulo, a mediana caiu 0,100, de 0,413 para 0,313. 
O diapasão entre máximos e mínimos caiu 0,103 ponto, de 0,561 para 0,458. A 
análise sobre a diminuição da assimetria, sobre o deslocamento da caixa e sobre 
a diferença entre valores baixos e altos é análoga à da RM de São Paulo. Ou seja, 
a análise do boxplot sugere uma melhora significativa na distribuição dos valores, 
conquanto ainda exista uma aparente desigualdade. Esse argumento soma à ne-
cessidade de uma análise profunda sobre a desigualdade de vulnerabilidade social, 
o que será explorado adiante. 

Outro instrumento de comparação entre as UDHs é a classificação de seus 
IVS em bandas, conforme proposto pelo Ipea e apresentado na introdução deste 
trabalho. Sendo esse um índice que varia de 0 a 1 – e quanto mais próximo deste 
último, maior é a vulnerabilidade –, temos a seguinte categorização: [0 - 0,200] 
muito baixa; [0,201 - 0,300] baixa; [0,301 - 0,400] média; [0,401 - 0,500] alta; e 
[0,501 - 1] muito alta vulnerabilidade. A situação tornou-se muito mais satisfatória 
na região, conforme mostra o gráfico 2.
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GRÁFICO 2
Distribuição das UDHs da RM de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade 
social (2000 e 2010)

Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa

IVS 2000 437 1.153 706 219 212

IVS 2010 5 331 1.286 842 394
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Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores. 

Na RM de São Paulo, é possível verificar a quase extinção de UDHs em 
situação de muito alta vulnerabilidade. Pelo gráfico 2, é possível visualizar que a 
melhoria de grande parte das UDHs se deu pelo aumento das faixas de média e 
baixa vulnerabilidade. A diminuição das faixas de alta e muito alta vulnerabilidade 
ocorreu em grande proporção: antes, somadas, significavam 58,3% das UDHs; 
mas passaram a representar menos de 12% em 2010. Isso indica, pela divisão 
proposta na metodologia do IVS, um enorme avanço das condições sociais da 
RM de São Paulo. 

A evolução descrita pode ser notada nos mapas 1 e 2, que apresentam o IVS de 
cada região6 dividido nas cinco faixas de classificação mencionadas anteriormente. 
Comparando-se esses dois mapas, é possível visualizar que a alta vulnerabilidade que 
até 2000 acometia municípios inteiros passou a significar pequenas parcelas e regiões 
em alguns deles. Algumas cidades, inclusive, progrediram quase integralmente de 
alta para baixa vulnerabilidade, como é o caso de Biritiba-Mirim e Salesópolis, 
na região leste, e São Lourenço da Serra, na região sudoeste. Outras se tornaram 
regiões de média ou baixa vulnerabilidade, contrastando com as enormes regiões 
avermelhadas apontadas no mapa de 2000, como Juquitiba, na região sudoeste 
da RM de São Paulo, e Santana de Parnaíba, na região oeste. O município de São 
Paulo tem a completa extinção de áreas vermelhas (de muito alta vulnerabilidade) 
de 2000 para 2010, e passou a contemplar a maior mancha azul de muito baixa 
vulnerabilidade, especificamente na região central da cidade.

6. Os nomes e as regiões dos municípios da RM de São Paulo estão disponíveis na figura 1 do anexo.
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MAPA 1
Distribuição das UDHs da RM de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade 
social (2000)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

MAPA 2
Distribuição das UDHs da RM de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade 
social (2010)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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2.2 Município de São Paulo

Aumentamos, agora, a escala da análise e partimos para a cidade de São Paulo, 
sobre a qual recai nosso primeiro exame acerca da distribuição espacial dos valores 
do IVS por UDH para os anos de 2000 e 2010. 

Primeiramente, a fim de entender quais são as regiões mais e menos vul-
neráveis, dividimos a amostra de cada um dos anos em cinco quantis – ou seja, 
elencamos as UDHs em ordem crescente (uma vez para cada ano) e as dividimos 
em cinco grupos iguais, que contêm 20% da amostra cada um – e apresentamos 
sua disposição geográfica em dois mapas (3 e 4).

A apreciação dos dados dispostos dessa maneira, em um primeiro mo-
mento, não apresenta grandes dificuldades: é fácil notar que as zonas7 oeste, 
central e os bairros da zona Sul 1 mais próximos do centro de São Paulo 
apresentam os menores índices de vulnerabilidade social tanto para o ano de 
2000 quanto para 2010. 

Partindo do centro expandido para o sul, primeiramente, vê-se que, além 
do descrito anteriormente, a porção leste da zona Sul 1 apresenta áreas mais 
vulneráveis, especialmente nos distritos mais próximos das fronteiras da cidade. 
Tal análise é válida para os dois anos da amostra. A zona Sul 2, por sua vez, 
tinha 60% de suas UDHs nos últimos dois quintis em 2000 e, em 2010, 52%, 
conforme apresentado na tabela 2. Ainda, a região tinha 40% e 36% (respecti-
vamente para os anos de 2000 e 2010) das unidades pertencentes ao terceiro e 
segundo quintil e apenas 8% e 5% de suas UDHs no primeiro. Portanto, a zona 
Sul 2 figura como uma das regiões mais vulneráveis do município.

Na zona Norte 1, uma das regiões mais homogêneas (em termos de distribuição 
dos dados em tabela, não espacialmente), a maioria das UDHs se encontrava entre 
os dois primeiros quintis e apenas 13% e 8% deles, respectivamente para os anos 
de 2000 e 2010, figuravam no quinto mais vulnerável. O oposto é encontrado para 
a zona Norte 2, onde a maioria das UDHs figurou entre as três piores faixas em 
ambos os anos; no entanto, o número de unidades pertencentes ao quinto menos 
vulnerável da cidade aumentou de 13% para 22%.

Por fim, a porção leste da cidade, que congrega aproximadamente 35% da 
população da capital paulista, apresenta as piores condições socioeconômicas da 
cidade, ao lado da zona Sul 2. A zona Leste 1, em 2000, apresentava 54% de suas 
UDHs dentre as 40% menos vulneráveis da cidade, notadamente aquelas mais 
próximas do centro; aquele número caiu para 49% em 2010, quando se viu au-
mentar o número de unidades pertencentes ao terceiro e ao quinto quintil. A zona 
Leste 2 apresentou 2% e 1% de suas unidades dentre os 20% menos vulneráveis, 

7. A divisão política da cidade em zonas, subprefeituras e distritos está apresentada nas figuras 2 e 3 do anexo.
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respectivamente para 2000 e 2010. O extremo oposto da escala apresentou, para os 
mesmos anos, 52% e 58% de suas unidades entre os dois quintos mais vulneráveis 
da cidade. O padrão para os dois anos é de regiões mais vulneráveis integrando os 
distritos fronteiriços da cidade.

Dessa análise, então, compreende-se o seguinte: quando classificamos a cidade de 
São Paulo de acordo com suas áreas mais e menos vulneráveis, houve poucas mudanças 
na quantidade de UDHs de cada zona que pertence a uma determinada faixa na referida 
década. Pôde-se perceber também que o padrão de espalhamento pouco se alterou no 
período, uma vez que as regiões mais vulneráveis mantiveram-se distantes do centro 
paulistano e as com menor IVS, concentradas na região noroeste. As zonas Sul 2 e 
Leste 2, nessa toada, são as que mais têm unidades dentre as faixas mais vulneráveis; por 
sua vez, as porções oeste, central e Sul 1 são as que mais têm UDHs no quinto menos 
vulnerável da cidade – tendo a última perdido participação nesse rol, no entanto, na 
última década. A visualização desse diagnóstico é apresentada no mapa 3 e na tabela 2.

MAPA 3
Índice de vulnerabilidade social com as UDHs divididas em quintis

3A – 2000 3B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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TABELA 2
UDH de cada zona do município de São Paulo que pertence ao quintil especificado 
(2000 e 2010)
(Em %)

  Zona Q1: 0,063 a 0,315 Q2: 0,315 a 0,385 Q3: 0,385 a 0,437 Q4: 0,437 a 0,490 Q5: 0,490 a 0,0624

20
00

Centro 61 0 21 0 18

Leste 1 19 35 19 7 19

Leste 2 2 14 32 26 25

Norte 1 23 32 16 16 13

Norte 2 13 19 23 31 13

Oeste 52 9 8 13 19

Sul 1 39 28 9 10 13

Sul 2 8 12 27 27 24

Zona Q1: 0,041 a 0,0229 Q2: 0,0229 a 0,290 Q3: 0,290 a 0,335 Q4: 0,335 a 0,378 Q5: 0,378 a 0,499

20
10

Centro 45 21 9 9 15

Leste 1 18 31 29 2 20

Leste 2 1 17 24 23 35

Norte 1 22 28 28 14 8

Norte 2 22 16 16 27 18

Oeste 53 5 18 14 10

Sul 1 42 25 13 4 16

Sul 2 5 17 19 40 19

Fonte: IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

Diferentemente da divisão dos quintis apresentada anteriormente, o próprio IVS 
apresenta sua divisão para análise das condições de vulnerabilidade, que varia entre 
muito alta e muito baixa, conforme apresentado nas análises da RM de São Paulo. 

Observando, dessa forma, a amostra do município de São Paulo, depreende-
se que, em 2000, a cidade apresentava 38% de suas UDHs enquadradas na escala 
de alta vulnerabilidade social, sendo esse o grupo mais expressivo na distribuição, 
seguido pelas regiões de média vulnerabilidade (28%). A terceira faixa mais expres-
siva era a de muito alta vulnerabilidade, que apresentava 229 unidades (15% da 
amostra). Por fim, nas duas melhores faixas de IVS, baixa e muito baixa vulnerabi-
lidade, encontravam-se, respectivamente, 8% e 11% das UDHs da capital paulista.

O ano de 2010, por sua vez, apresenta uma melhora considerável: as 
regiões de média vulnerabilidade passaram a ser a maioria, com 44%, segui-
das de 30% da amostra que se encontrava na faixa de baixa vulnerabilidade.  
As regiões com alta e muito baixa vulnerabilidade quedaram-se minoria: 10% e 
15%, na sequência. Vale mencionar que as regiões classificadas na faixa de muito 
alta vulnerabilidade social foram todas alçadas um ou dois patamares acima, in-
gressando majoritariamente nas áreas de média e baixa vulnerabilidade, sendo esse 
o maior movimento de transição de faixas. Desapareceram do mapa as regiões de 
muito alta vulnerabilidade social.
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Das regiões classificadas como de alta vulnerabilidade social em 2000, 
81% passou a apresentar média vulnerabilidade em 2010 e 8% chegou à baixa 
vulnerabilidade, enquanto 9% delas permaneceram na mesma faixa da década 
anterior. As que apresentavam média vulnerabilidade tiveram elevação de uma 
faixa, em sua maioria (81% também), enquanto 18% permaneceu inerte e apenas 
uma região (0,2% do total) subiu dois patamares. Poucas UDHs pioraram em 
valores, apenas 3%. Nenhuma unidade caiu de faixa de classificação do IVS.

GRÁFICO 3
Distribuição das UDHs de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade social 
(2000 e 2010)
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Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.

É possível ver nos gráficos 3 e 4 e na tabela 2 a distribuição das UDHs de acor-
do com suas faixas de classificação para os anos de 2000 e 2010. Verifica-se também 
que as UDHs passaram a se distribuir de maneira menos desigual e avançaram 
na queda da vulnerabilidade. Partimos, agora, para a disposição geográfica dessas 
unidades, a fim de verificar como se apresentam na cidade. 

Analisando espacialmente os dados, percebe-se que, em 2000, as 267 UDHs 
com baixa ou muito baixa vulnerabilidade social se concentravam, em sua maior 
parte, na região paulistana chamada de Centro Expandido,8 a parte que concentra 
especialmente os maiores índices de renda da cidade. De 2000 para 2010, o número 
de UDHs nessas faixas – de baixa e muito baixa vulnerabilidade – aumentou 169% 
(isto é, de 267 para 720). Sua localização, porém, na capital paulista em 2010 apenas 
expandiu-se para as localidades menos distantes do centro, especialmente na direção 
da zonas leste e noroeste. Por sua vez, as regiões da periferia que foram alçadas para os 
patamares de média vulnerabilidade social agora representam a maior parte da cidade. 

8. O Centro Expandido de São Paulo corresponde à área central da cidade, somada à quase totalidade da zona Oeste 
e por parte da zona Sul, compreendendo as subprefeituras de Pinheiros, da Lapa, da Vila Mariana, da Sé e de Santo 
Amaro e partes das subprefeituras do Butantã, de Campo Limpo, do Ipiranga, da Mooca e de Santana.
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No entanto, a persistente existência de áreas com alta e média vulnerabilidade indica 
que ainda há muitas regiões da cidade que apresentam baixas condições básicas de 
vida, na medida em que apresentam deficiências de capital humano, infraestrutura 
urbana e trabalho. O mapa 4 traz a distribuição das UDHs do município de São 
Paulo de acordo com a faixa de classificação a qual cada uma pertence.

GRÁFICO 4
Distribuição das UDHs de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade social

4A – 2000 4B – 2010
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Elaboração dos autores.

MAPA 4
Distribuição das UDHs de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade social 
(2000 e 2010)
4A – 2000 4B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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MAPA 5
Evolução nominal do IVS das UDHs em São Paulo (2000 e 2010)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial). 

A classificação em escalas do IVS é interessante para identificar áreas se-
melhantes entre si e as grandes tendências na regressão da vulnerabilidade social. 



Territórios em Números: insumos para políticas públicas a partir da análise 
do IDHM e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

130 | 

No entanto, deixa em aberto questões sobre o comportamento nos valores dos 
indicadores e especialmente no movimento que houve naquelas unidades cujas 
escalas não se alteraram. Os mapas 5 e 6 preenchem essa lacuna, pois apresentam 
as variações nominais e percentuais do IVS, respectivamente, para cada UDH do 
município de São Paulo. Os quantis mais escuros são aqueles que a vulnerabilidade 
social mais diminuiu. 

À primeira vista, no mapa 5 é possível perceber que as regiões periféricas são as 
que mais apresentaram melhoria nominal no IVS. Dois terços das UDHs contidas 
no quintil que mais apresentou melhora – cuja diminuição nominal média foi de 
0,142 – pertencem às zonas Leste 2, Sul 2 e Norte 2, que são as regiões mais pobres 
da cidade. Quase a metade das UDHs pertencentes a essas três zonas integraram os 
dois primeiros quintis. Por sua vez, metade das UDHs do centro da cidade e das 
zonas oeste e Sul 1, tradicionalmente as mais desenvolvidas da cidade, encontram-se 
nos dois últimos quintis, cujos IVS diminuíram 0,069 e 0,025 respectivamente. 

Nota-se, então, que as regiões menos centrais foram as que mais apresentaram 
melhora bruta no IVS, e esse é um avanço contundente. No entanto, como seus 
índices eram, na maioria, altos ou muito altos, faz-se necessária uma análise que 
relativize e verifique a proporcionalidade desse avanço, a fim de descobrir se essas 
áreas foram, na realidade, as que mais evoluíram quando colocadas à luz do início 
da década.

O mapa 6 apresenta a evolução percentual do IVS para as UDHs e se diferencia do 
mapa 5, que apresenta sua diferença nominal: é possível perceber maior homogeneidade 
na espacialização dos valores percentuais da melhoria do IVS. A evolução do IVS nas 
unidades territoriais está distribuída de maneira mais proporcional e está presente em 
todas as zonas da cidade. UDHs com evolução percentual de mais de 30% entre 2000 
e 2010 são vistas desde o extremo da Leste 2 e da Sul 2 até o centro e a zona oeste. 
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MAPA 6
Evolução percentual do IVS das UDHs em São Paulo (2010)

Fonte: dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Sabe-se, então, que as regiões de menor vulnerabilidade se apresentam mais cen-
tralizadas, enquanto as de maior, na periferia da cidade. Os dados eram distribuídos dessa 
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maneira em 2000, e o padrão se repetiu em 2010, conforme verificado no início da análise, 
através do mapa 3. Vimos também que as regiões periféricas tiveram maiores aumentos 
nominais no IVS, porém, relativizando-se esse fato e apresentando-se a variação percentual, 
encontramos certa homogeneidade territorial na evolução do índice. 

Analisando tabelas e mapas – especialmente a olho nu –, no entanto, não podemos 
afirmar que existia, para os anos de 2000 e 2010, concentração espacial significante 
na cidade de São Paulo. É ainda mais difícil, devido às variações descritas nos últimos 
parágrafos, responder se a concentração espacial – se existente – diminuiu nessa década. 
Resta, então, nesse primeiro momento – de exploração dos dados sob a ótica da es-
tatística espacial – descobrir se e quão concentrada é a vulnerabilidade social paulistana. 

Para tal, utilizamos o índice de Moran, um indicador que fornece um valor 
formal do grau de segregação espacial pela medida do grau de associação linear de 
uma variável – observada em uma determinada região – e as médias dessa mesma 
variável nas regiões vizinhas à analisada. O resultado é um índice global, que varia 
de -1 a 1 e que quanto mais próximo das unidades, maior é a relação negativa ou 
positiva, respectivamente, isto é, maior é o grau de associação espacial presente no 
conjunto de dados (Anselin, 1995). 

Ao observar o índice de Moran para cada dimensão do IVS, verificamos que o índice 
encontrado é positivo e, apesar de não ser de grande magnitude, indica concentração espacial. 
Dessa maneira, podemos rejeitar a hipótese de que os atributos analisados são distribuídos 
de maneira perfeita e sistematicamente aleatória pelo território e afirmar que há algum grau 
de clusterização do IVS a ser analisado. 

Mais interessante ainda é o fato de o índice de Moran ter aumentado de 
2000 para 2010 tanto para o IVS geral como para duas das três dimensões (renda 
e trabalho e infraestrutura urbana) – o que indica que a concentração espacial dos 
valores aumentou nestes dez anos.

TABELA 3
Índice de Moran geral e para cada dimensão do IVS de São Paulo (2000 e 2010)

Índice 2000 2010

IVS 0,29 0,33

IVS Renda e Trabalho 0,27 0,28

IVS Capital Humano 0,24 0,23

IVS Infraestrutura Urbana 0,28 0,32

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

Torna-se, então, interessante verificar onde se encontram os clusters suscitados 
pelo índice. Para tal, apoiamo-nos no método estatístico de indicadores locais de 
associação espacial – Lisa (Anselin, 1995). Nos próximos parágrafos, são analisadas, 
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então, as áreas nos mapas 7, onde, para cada unidade destacada, o IVS pode possuir 
dependência espacial com o valor de seus vizinhos, ou seja, há autocorrelação espacial 
estatisticamente significante a um nível de 5%, após realizadas 99 permutações. 

O encontrado para o ano de 2000 vai ao encontro do observado de maneira 
exploratória anteriormente: há clusters low-low (ou seja, associação espacial positiva 
para valores baixos, em que uma localidade possui vizinhos com valores semelhantes) 
no centro expandido do município e clusters high-high (o mesmo raciocínio, mas 
para valores altos) nos limites leste e sul da cidade.

Para o ano de 2010, a análise dos Lisas repete o padrão de baixa vulnerabilidade 
concentrada no centro expandido (porém, com uma relativa expansão), enquanto 
altos valores foram ainda mais concentrados em clusters high-high na periferia, espe-
cialmente nas subprefeituras do Itaim Paulista, de Guaianases, da Cidade Tiradentes 
e no distrito de São Rafael, em São Mateus, na zona leste, e nas subprefeituras de 
Parelheiros e Capela do Socorro, bem como no distrito do Jardim Ângela, na zona 
sul. Na zona norte, destacam-se o distrito de Brasilândia e partes dos distritos de 
Jaçanã e Jaraguá. Apesar de ser praticamente impossível precisar a localização dessa  
concentração a olho nu, o índice global de Moran – que passou de 0,29 para 
0,33 – permite-nos fazer essa afirmação. Não se apresentam no município grandes 
quantidades de unidades (UDHs) high-low e low-high (outliers espaciais, ou seja, 
aquelas unidades que apresentam valores estatisticamente significativos distintos 
do padrão encontrado em suas respectivas regiões), apesar de este número ter 
aumentado de 44, em 2000, para 65, em 2010. Isso significa que, na cidade de 
São Paulo, são poucos os territórios que combinam alta e baixa vulnerabilidade, 
revelando, novamente, a segregação que caracteriza o município.
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MAPA 7
Indicadores locais de associação espacial (Lisa cluster map) de São Paulo
7A – 2000 (índice de Moran = 0,29) 7B – 2010 (índice de Moran = 0,33)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Concluímos, com base no que foi então apresentado, que o município de São Paulo 
apresentou considerável diminuição de seu IVS (21%) e que o principal movimento de 
melhoria se deu naquelas zonas que apresentavam alta e média vulnerabilidade social 
em 2000, mas que, em 2010, passaram a apresentar média e baixa respectivamente. 
No entanto, observamos também que a concentração espacial aumentou na cidade e 
há uma clara divisão entre zonas vulneráveis e pouco vulneráveis no centro e nas bordas 
leste e sul da cidade respectivamente. Em outras palavras, a faceta que mais preocupa é 
a existência de muitas áreas ainda enquadradas nas faixas inferiores do índice, agravada 
pela manutenção da desigualdade e da concentração territorial. 

3 INDICADORES DO IVS

Outra análise que se faz importante para a compreensão da vulnerabilidade social 
na cidade de São Paulo recai sobre a evolução dos indicadores que compõem o 
índice. Como os indicadores evoluíram nesses dez anos? Quais indicadores im-
puseram maior influência sobre a evolução do IVS paulistano? Como esses dados 
se comportam territorialmente no município?
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O IVS geral é composto de dezesseis indicadores, divididos nas três di-
mensões: Renda e Trabalho, que comporta cinco indicadores; Capital Humano, 
constituída por oito; e Infraestrutura Urbana, com os outros três. Os indicadores 
versam predominantemente sobre os temas saúde, educação, emprego, rendimento, 
infraestrutura, saneamento básico, mobilidade e arranjos familiares, muitas vezes 
divididos em diferentes faixas etárias e/ou com recortes de sexo – quando necessários 
para melhor apurar e caracterizar as condições de vulnerabilidade.

O principal desígnio dos indicadores selecionados é dar visibilidade às 
condições urbanas básicas de vida, indicadores que possam demonstrar as 
diferentes situações de vulnerabilidade e risco social a que pessoas e famílias 
possam estar sujeitas. Partindo da compreensão de que a vulnerabilidade social 
decorre de fatores multidimensionais e multicausais, os indicadores visam 
mensurar características diversas de estilos e condições de vida próprias da 
dinâmica social urbana que demonstrem as condições de acesso a bens e serviços 
ofertados pelo Estado, sociedade e mercado. Trata-se, portanto, de analisar a 
existência de condições mínimas de bem-estar da população em determinado 
território e apontar possibilidades de mobilidade social ao longo do tempo.

Importante ressaltar que essa recente publicação do IVS promove de forma 
inédita um olhar sobre os municípios brasileiros, especialmente dos centros metro-
politanos do país. O território é compreendido como a base material de dinâmicas 
sociais, que, segundo Milton Santos (1988), adquirem funções diversas ao longo 
da produção histórica do espaço. Sabe-se, no entanto, que o uso do território 
não se dá de maneira homogênea, o que resulta em uma configuração desigual 
do desenvolvimento (Silva, 2013). Exatamente para compreender as dinâmicas 
da vulnerabilidade na cidade de São Paulo, bem como as diferenças desse desen-
volvimento territorial, que faremos nesta seção uma análise intramunicipal dos 
indicadores que compõem os IVS paulistanos.

Em uma das dimensões do IVS, a de infraestrutura urbana, encontram-se 
indicadores que incluem variáveis atreladas aos temas de mobilidade, infraestrutura 
e saúde pública. Na comparação entre 2000 e 2010, verificou-se expressiva redução 
dos domicílios que não possuíam coleta de lixo, diminuindo de 0,66 para 0,24, 
uma variação de 63,6% no valor municipal desse indicador. Em contrapartida, 
ampliou-se o número de domicílios com inadequação de abastecimento de água 
e esgoto: de 0,34 para 0,47, isto é, um agravamento de 38,2%. 

A dimensão Renda e Trabalho concilia indicadores principalmente 
atrelados a educação, renda e emprego, e aponta melhorias em todos eles. 
Destacamos aqui a substantiva diminuição do número de desocupados  
maiores de 18 anos, que era da ordem de 16,23% em 2000 e caiu para 7,07% em 
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2010, variando 56,4%. Também ressaltamos avanços no indicador de proporção 
de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 1 salário mínimo, que di-
minuiu 29,6% na referida década. Adicionalmente, é importante dizer que houve 
considerável progresso no número de jovens sem ensino fundamental completo 
e em trabalho informal: de 32,41% (2000) diminuiu para 22,58% (2010).

Por último, a dimensão Capital Humano, que possui indicadores das áreas 
de saúde, saneamento básico, educação, trabalho e família, apresenta tanto os 
casos de evolução positiva quanto os casos de piora nos valores dos índices que a 
compõem. Destacamos aqui a queda da mortalidade infantil em 28,7%. Também a 
diminuição da proporção de crianças que não frequentavam a educação infantil, a 
qual passou de 73,61% (2000) para 44,98% (2010), o que significou uma variação 
no montante de 38,9%. 

Ainda nessa vereda, além do já exposto, a cidade de São Paulo apresentou redução 
de aproximadamente 22% no número de adolescentes grávidas e que tiveram filhos 
até os 17 anos; queda de 35% no analfabetismo adulto (pessoas de 15 anos ou mais); 
e ampliação das pessoas que concluem o ensino fundamental. Ainda, a cidade teve 
suave diminuição do número de “nem-nem” – isto é, jovens entre 15 e 24 anos em 
situação de vulnerabilidade que não estudam nem trabalham – na proporção de 7,5% 
para 5,6% nesses dez anos. Todos os indicadores do IVS e suas respectivas variações 
estão apresentados na tabela 4.

TABELA 4
Indicadores do IVS de São Paulo e variação (2000 e 2010)

Município de São Paulo

  Indicadores 2000 2010
Variação

(%)

IVS Renda e 
Trabalho

Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo (2010)

20,87 14,69 -29,6

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 16,23 7,07 -56,4

Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 
ocupação informal

32,41 22,58 -30,3

Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de 
idosos

1,03 1,00 -2,9

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade 5,32 5,24 -1,5

(Continua)
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Município de São Paulo

  Indicadores 2000 2010
Variação

(%)

IVS Capital 
Humano

Mortalidade até 1 ano de idade 18,44 13,15 -28,7

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola 73,61 44,98 -38,9

Percentual de crianças de 6 a 14 anos que não frequenta a escola 4,91 3,98 -18,9

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos 2,56 1,98 -22,7

Percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com pelo 
menos um filho menor de 15 anos de idade no total de mães chefes de família

12,53 13,40 6,9

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade 4,89 3,18 -35,0

Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 
tem o ensino fundamental completo

29,47 18,17 -38,3

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 
vulneráveis à pobreza na população total dessa faixa etária

7,48 5,60 -25,1

IVS  
Infraestrutura 
Urbana

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados

0,34 0,47 38,2

Percentual da população que vive em domicílios urbanos sem o serviço de coleta 
de lixo

0,66 0,24 -63,6

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a 
meio salário mínimo e que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de 
pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam diariamente do trabalho

39,48 39,48 0,0

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

Essas variações nos indicadores não nos permitem afirmar, no entanto, que o 
indicador que mais melhorou nos últimos dez anos foi aquele que mais contribuiu 
com a melhora do índice municipal. O raciocínio oposto também é válido. Ou 
seja, a variação de um indicador não significa sua contribuição para o aumento ou 
decréscimo de um dos índices na mesma proporção, devido à normalização e aos 
pesos dados na construção do IVS. Devemos responder, então, a questão sobre a 
contribuição de cada indicador na evolução do IVS aplicando o peso dado a cada 
um dos indicadores, normalizando-os e, posteriormente, somando-os para che-
gar ao valor dos índices. Tal formulação foi feita à luz da metodologia elaborada 
pelo Ipea, na qual o valor normalizado de cada indicador distribui-se linearmente 
entre 1,000 – valor máximo na amostra, atribuído a unidades cujo valor real do 
indicador é igual ou maior que a média dos valores municipais para os anos de 
2000 e 2010 desse indicador, somada de dois desvios-padrão da mesma amostra –  
e 0,000 – valor mínimo na amostra, atribuído às regiões cujo valor original do 
indicador é considerado “perfeito”.

A participação de cada um dos indicadores na variação do IVS geral e da 
dimensão a que pertencem pode ser verificada na tabela 5. 

(Continuação)
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TABELA 5
Participação dos indicadores na evolução do IVS e nas dimensões a que pertencem
(Em %)

Município de São Paulo

  Indicadores
Participação do  

indicador na 
queda do IVS

Participação do 
indicador na que-
da da dimensão a 

que pertence

IVS Renda e 
Trabalho

Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou 
inferior a meio salário mínimo (2010)

5,4 9,0

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 44,3 74,2

Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental 
completo e em ocupação informal

9,5 15,9

Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e depen-
dentes de idosos

0,2 0,4

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade 0,2 0,4

IVS Capital 
Humano

Mortalidade até 1 ano de idade 5,5 13,8

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola 15,8 39,9

Percentual de crianças de 6 a 14 anos que não frequenta a escola 3,3 8,4

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que teve filhos 4,2 10,5

Percentual de mães chefes de família sem ensino fundamental com-
pleto e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade no total 
de mães chefes de família

-1,3 -3,4

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade 2,2 5,6

Percentual de crianças que vive em domicílios em que nenhum dos 
moradores tem o ensino fundamental completo

7,0 17,7

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estuda, não trabalha 
e é vulnerável à pobreza na população total dessa faixa etária

3,0 7,5

IVS Infraestru-
Tura Urbana

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário  
inadequados

-0,4 -63,6

Percentual da população que vive em domicílios urbanos sem o 
serviço de coleta de lixo

1,1 163,6

Percentual de pessoas que vive em domicílios com renda per capita 
inferior a meio salário mínimo e gasta mais de uma hora até o 
trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam 
diariamente do trabalho

0,0 0,0

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores. 

Partindo da dimensão que mais melhorou no IVS paulistano, a de trabalho 
e renda (diminuiu 39%), observa-se que o indicador “taxa de desocupação da 
população de 18 anos ou mais de idade” foi responsável por 74,2% da melhora 
dessa dimensão, seguido pelo indicador “percentual de pessoas de 18 anos ou 
mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal”, cuja melhora 
alavancou o total da dimensão em 15,9%.
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A segunda dimensão que mais melhorou no IVS de São Paulo, a de Capital 
Humano (que diminuiu 21%), teve como maior responsável por sua queda o 
“percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola”, seguido pelo 
“percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 
tem o ensino fundamental completo” e pela “mortalidade até 1 ano de idade”. Suas 
respectivas representatividades na melhora da dimensão Capital Humano foram 
39,9%, 17,7% e 13,8%. O único destaque negativo dessa dimensão foi o “percentual 
de mães chefes de família sem ensino fundamental completo e com pelo menos um 
filho menor de 15 anos de idade no total de mães chefes de família”, que faria com 
que o IVS da referida dimensão aumentasse 3,4% caso não houvesse compensação 
noutros indicadores. Todavia, é importante levar em consideração também que 
o número de domicílios cujas mulheres são chefes de família (denominador do 
indicador) aumentou 15% em São Paulo no referido período.

A dimensão de Infraestrutura Urbana oferece pouco espaço para análise, uma 
vez que um de seus três indicadores (percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com renda per capita inferior a meio salário mínimo e gastam mais de uma hora até 
o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam diariamente 
do trabalho) não possuía dados em 2000, permanecendo, portanto, inalterado. 
O indicador de “percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água 
e esgotamento sanitário inadequados” foi responsável por uma piora de 63,6% 
na dimensão, mas foi compensado pela melhora de 163,8% do “percentual da 
população que vive em domicílios urbanos sem o serviço de coleta de lixo”. Nessa 
soma, a dimensão melhorou apenas 0,2%.

Os cinco indicadores mencionados anteriormente como maiores responsáveis 
pela melhora nas dimensões de trabalho e renda e capital humano são responsáveis 
por 82,1% da melhora do IVS na capital paulista. As melhoras na taxa de deso-
cupação da população de 18 anos ou mais de idade, no percentual de crianças de 
0 a 5 anos fora da escola, no percentual de pessoas maiores de idade sem ensino 
fundamental e em ocupação informal, no percentual de crianças vivendo em 
casas em que nenhum dos moradores possui o ensino fundamental completo e 
na mortalidade até 1 ano de idade foram responsáveis pela melhora no IVS geral, 
respectivamente, na ordem de 44,3%, 15,8%, 9,5%, 7,0% e 5,5%, ilustrados mais 
simplesmente na tabela 6. 



Territórios em Números: insumos para políticas públicas a partir da análise 
do IDHM e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

140 | 

TABELA 6
Participação dos cinco indicadores que mais contribuíram com a queda do IVS geral
(Em %)

Indicadores
Participação do 

indicador na queda 
do IVS

IVS Renda e Trabalho Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 44,3

IVS Capital Humano Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola 15,8

IVS Renda e Trabalho
Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e 
em ocupação informal

9,5

IVS Capital Humano
Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 
tem o ensino fundamental completo

7,0

IVS Capital Humano Mortalidade até 1 ano de idade 5,5

  Total 82,1

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

MAPA 8
Mortalidade até 1 ano de idade¹ em São Paulo dividida por UDHs
8A – 2000 8B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Para cada mil nascidos vivos.
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Para analisar a evolução desses cinco indicadores nas UDHs, faz-se mister sua 
visualização de forma territorial para ambos os anos de 2000 e 2010. Os valores 
dos indicadores foram apresentados para cada UDH e divididos em seis quantis 
no ano de 2000; e a escala gerada foi mantida para o ano de 2010, a fim de torná-
los comparáveis. A clara tendência de melhora é percebida pela quase extinção 
dos níveis mais “escuros” – aqui, diferentemente do apresentado anteriormente, 
quanto mais escura uma região, piores são seus valores –, presentes nos mapas de 
2000 para os cinco indicadores. 

MAPA 9
Proporção de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores possui 
ensino fundamental completo dividida por UDHs
(Em %)

9A – 2000 9B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
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MAPA 10
Proporção de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em 
ocupação informal dividida por UDH 
10A – 2000 10B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
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MAPA 11
Proporção de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a educação infantil (creche 
e pré-escola) dividida por UDH
(Em %)

11A – 2000 11B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
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MAPA 12
Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade dividida por UDH
12A – 2000 12B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.

De fato, os indicadores que mais influenciaram a evolução do IVS geral na 
cidade de São Paulo apresentam importantes avanços em todo o território mu-
nicipal na comparação entre 2000 e 2010. Trata-se principalmente de indicadores 
que apontam redução no número de desocupados e na população empregada 
informalmente, atrelados ao aumento da escolaridade e da frequência escolar – 
sobretudo nos ensinos infantil e fundamental – e a melhorias no atendimento 
básico de saúde da população.

A despeito disso, a persistência das piores taxas nas regiões periféricas parece 
constante. Não foi possível ainda sobrepujar a vulnerabilidade dos extremos norte, 
leste e sul da cidade, especialmente nas regiões de fronteira e que distam sobrema-
neira dos centros comerciais e culturais da cidade de São Paulo. Tal façanha não se 
fez completa sequer ao aludir a questões elementares e quase universalizadas, como 
o acesso à educação e saúde básica, quanto mais a outros quesitos de bem-estar e 
qualidade de vida. 

A gravidade da análise dos indicadores do IVS municipal se aloca justamente 
na confrontação territorial das condições mais básicas de vida. Resultado este 
talvez já esperado para as grandes metrópoles, que congregam as mais diversas 
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desigualdades e contradições urbanas e convivem historicamente com o contraste 
dos extremos, mas que merece ser explicitado para que surjam reflexões e ações 
de enfrentamento.

Caso o próximo período mantenha a toada dos importantes avanços con-
quistados na década anterior, terá que lidar muito mais com as especificidades 
do que com as quantidades. A clusterização da vulnerabilidade, a manutenção 
dos altos índices nas regiões periféricas e a subsistência de UDHs em situação de 
alta vulnerabilidade são fatores que devem chamar a atenção de políticas públicas 
capazes de lidar com essas situações ainda presentes no município e com suas 
especificidades territoriais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tivemos a pretensão de mostrar, com a análise dos IVS e de seus indicadores, as 
variações ocorridas em cada dimensão de vulnerabilidade e suas distribuições ge-
ográficas. Em âmbito municipal, o IVS da cidade de São Paulo caiu de 0,446 para 
0,326, o que significou importante avanço socioeconômico; nas três dimensões, a 
cidade apresentou melhoria de 39% no IVS de trabalho e renda, 21% no IVS de 
capital humano e 0,2% no IVS de infraestrutura urbana. 

Apesar do notável avanço em termos quantitativos gerais, as disparidades 
se apresentaram de forma bastante específica nas unidades de desenvolvimento 
humano paulistanas. Ao classificar as UDHs em quintis, notamos que tanto a 
participação percentual de cada zona em cada um dos quintis quanto o padrão de 
espalhamento pouco se alteraram ao longo da década de 2000. Em 2000 e 2010, 
as regiões mais vulneráveis mantiveram-se distantes do centro paulistano e as com 
menores IVS, concentradas na região noroeste. Nota-se que a região comumente 
conhecida como Centro Expandido apresenta os melhores índices, enquanto as 
zonas Sul 2 e Leste 2, os piores – essas duas zonas juntas tinham 10% e 6% de 
suas UDHs dentre o melhor quinto da cidade para 2000 e 2010 respectivamente. 

Utilizando a classificação de faixas do IVS, notamos que, de 2000 para 2010, 
houve um movimento que tornou maioria, nesse último ano, regiões de média e 
baixa vulnerabilidade (74% do total de UDHs). O número de UDHs classificadas 
nas faixas de baixa e muito baixa vulnerabilidade aumentou 169%, passando para 
44% do total. As regiões de muito alta vulnerabilidade se extinguiram e as de alta, 
em 2010, passaram a representar apenas 10% do total de unidades.

As regiões de baixa e média vulnerabilidade, no entanto, apenas expandiram-se 
para as localidades menos distantes do centro, especialmente na direção da zona 
Leste 1 e noroeste. Por sua vez, as regiões da periferia que foram alçadas para os 
patamares de média vulnerabilidade social agora representam a maior parte da cidade. 
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Essas regiões periféricas foram as que mais apresentaram melhoria 
nominal no IVS. Dois terços das UDHs contidas no quintil que mais apre-
sentou melhora – cuja diminuição nominal média foi de 0,142 – pertencem 
às zonas Leste 2, Sul 2 e Norte 2, que são as regiões mais pobres da cidade. 
As regiões tradicionalmente mais desenvolvidas da cidade encontram-se nos 
dois últimos quintos de melhoria nominal do IVS.

No entanto, quando a evolução nominal é parametrizada pelos valores de 
2000 – feito aqui por meio da evolução percentual do IVS para cada uma das 
UDHs –, é possível perceber maior homogeneidade na espacialização dos quintis; 
as unidades com diminuição percentual de mais de 30% entre 2000 e 2010 são 
vistas desde o extremo das zonas leste e sul até o centro e a zona oeste. 

Sugeriu-se, então, na primeira parte da seção, município de São Paulo, que 
as regiões de menor vulnerabilidade se apresentam mais centralizadas, enquanto 
as de maior, na periferia da cidade, fato que não se alterou em uma década. Essa 
sugestão foi verificada estatisticamente pelo índice de Moran, que não só apresentou 
valores que indicam a concentração espacial da vulnerabilidade em 2000, como 
aumentou 13% para o ano de 2010. 

Concluiu-se, então, que, apesar de ter alcançado considerável diminuição de 
seu IVS (21%, puxado pelo movimento de melhoria em áreas que apresentavam 
alta e média vulnerabilidade social em 2000 e, em 2010, passaram a apresentar 
média e baixa respectivamente), o município de São Paulo manteve o mesmo 
padrão de concentração de valores de UDHs, com áreas vulneráveis nas fronteiras 
sul e leste da cidade, especialmente, e áreas pouco vulneráveis na região noroeste. 
A evolução da vulnerabilidade em termos relativos explica a manutenção desse 
padrão durante a década.

Encontramos, pois, concentrações espaciais bem demarcadas, que se repe-
tem dentre os indicadores, e que mantiveram certa proporcionalidade ao longo 
da década. Trata-se especialmente das regiões dos extremos leste e sul (Leste 2 e 
Sul 2), mas também se estendem mais timidamente para determinadas regiões da 
zona norte da cidade.

Dentre os componentes que mais influenciaram a melhoria do IVS entre 
2000 e 2010 na cidade, que resultaram em mais de 82% de melhoria no índice 
total, receberam importante destaque o acesso ao mercado de trabalho, com a 
diminuição do número de desocupados e das pessoas em trabalhos informais, 
bem como – e de forma atrelada a ampliação da frequência na educação básica 
(infantil e fundamental).

Todavia, e conforme destacado anteriormente, não pretendemos defrontar 
causas e efeitos dos movimentos ocorridos nos índices e indicadores, mas reforçamos 
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que a riqueza dos dados aqui presentes pode ser um terreno fértil a análises de 
impacto e avaliação de políticas públicas setoriais na cidade de São Paulo.

Enquanto reflexões finais, acentuamos o fato de que esta análise versa sobre 
a maior metrópole da América do Sul e que, assim como agrega importantes 
avanços sociais, também é palco das grandes desigualdades e lugar de dialéticas e 
contradições do território. Esses dados de vulnerabilidade na cidade de São Paulo 
revelam não mais que o óbvio: a necessidade de planejamento estratégico no que 
diz respeito à descentralização do emprego, à necessidade de universalizar o acesso 
à infraestrutura básica e à melhoria da qualidade da educação (para além da sua já 
alcançada universalização). Mas, além disso, e compreendendo o território – nas 
palavras de Santos (1978) – como um “campo de forças”, é preciso defender valores 
que permitam o movimento da história no sentido de promover maior equidade 
social e econômica. Trata-se, por fim e em grande medida, de disputas do espaço 
geográfico paulistano em torno de seus usos e domínios.
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ANEXO

FIGURA A.1
Região Metropolitana de São Paulo

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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FIGURA A.2
Subprefeituras e zonas do município de São Paulo

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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FIGURA A.3
Distritos do município de São Paulo

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).


