
APRESENTAÇÃO

Produzir, sistematizar, analisar e divulgar informações capazes de refletir determi-
nada realidade socioeconômica são tarefas de suma importância em um contexto 
global cada vez mais dependente da informação especializada e do conhecimento 
científico. Desse modo, os indicadores sintéticos, por mais que apresentem limitações, 
são fontes ricas de informações para gestores e formuladores de políticas públicas. 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), lançado em 2013, 
e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), lançado em 2015, resultantes do es-
forço conjunto do Ipea, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud) e da Fundação João Pinheiro, são exemplos de indicadores que tentam 
abarcar a realidade brasileira de forma multidimensional e oferecer complemento 
e/ou contraponto a outros tipos de indicadores existentes, compondo, assim, um 
importante leque de informações para tomadas de decisões estratégicas.  

A partir da construção coletiva dos índices supracitados, surgiu o propósito de 
articular os dados apresentados, tanto pelo IDHM quanto pelo IVS, em torno de 
um esforço analítico capaz de oferecer subsídios para a compreensão da realidade 
socioeconômica do Brasil em suas diversas escalas territoriais. Para tanto, o Ipea 
solicitou a instituições e pesquisadores o envio de trabalhos que contemplassem 
tal proposta. Como resultado, foram produzidos dois volumes que apresentam 
estudos temáticos e/ou regionais elaborados a partir da utilização dos indicadores 
disponíveis nas plataformas do Atlas do Desenvolvimento Humano (<atlasbrasil.org.
br>) e do Atlas da Vulnerabilidade Social (<ivs.ipea.gov.br>). 

O livro 1 – Territórios em números: insumos para políticas públicas a partir da análise 
do IDHM e do IVS de municípios e Unidades da Federação brasileira conta com capítulos 
temáticos voltados para o recorte municipal, ao passo que o livro 2 – Territórios em 
números: insumos para política públicas a partir da análise do IDHM e do IVS de UDHs e 
regiões metropolitanas brasileiras agrupa os estudos que trazem enfoques metropolitanos 
e os recortes baseados nas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs). 

Os capítulos que compõem essas publicações tentam analisar, a partir dos in-
dicadores sintéticos citados, aspectos concernentes à desigualdade territorial e social 
e à dinâmica de evolução desses indicadores ao longo do tempo, contribuindo para 
a compreensão da realidade social brasileira e, em última instância, para a melhoria 
das condições de vida das pessoas e a diminuição das desigualdades sociais do país.
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