
CONCEITOS 
 
 
 
IDE – Índice de Desenvolvimento Econômico  
Desenvolvimento Econômico é aqui definido como resultante dos níveis de infra-
estrutura e qualificação da mão-de-obra existente e da renda gerada localmente. 
Assim, na construção do Índice de Desenvolvimento Econômico estão incluídos os 
seguintes Índices:  
 
INF - Índice de Infra-estrutura  
Considera um conjunto de informações quantitativas sobre a infra-estrutura do 
município em termos de terminais telefônicos em serviço, consumo de energia 
elétrica e quantidade de estabelecimentos bancários, comerciais e de serviços.  
 
IQM - Índice de Qualificação da Mão-de-obra  
Considera o nível de escolaridade dos trabalhadores ocupados no setor formal.  
 
IPM - Índice do Produto Municipal  
Considera o nível aproximado de geração de renda do município em todos os 
setores da atividade econômica.  
 
IDS – Índice de Desenvolvimento Social 
O conceito de Desenvolvimento Social adotado está fundamentado no pressuposto 
de que a população dos municípios está sendo atendida por serviços de educação 
e saúde, ao tempo em que tem acesso aos serviços de água tratada e energia 
elétrica.  
Encerra também a idéia de que os chefes de família recebem, de algum modo, 
uma remuneração mensal.  
Para exprimir este conceito, o IDS é construído através dos seguintes Índices:  
 
INS - Índice do Nível de Saúde  
Construído a partir das variáveis doenças de notificação obrigatória e óbitos por 
sintomas, sinais e afecções mal definidos (este último entendido como indicativo 
de deficiência do atendimento médico), o INS pressupõe que, se a população 
estiver bem assistida na área de saúde e saneamento, os níveis de ocorrência das 
doenças redutíveis por imunização e saneamento básico tendem a ser baixos. Na 
indisponibilidade de medidas de qualidade dos serviços de saúde para os 
municípios baianos, procura-se aferir o nível de atendimento à população 
agregando indicadores referentes à oferta de serviços como número de 
profissionais de saúde, estabelecimentos de saúde, vacinações e leitos.  
 
INE- Índice do Nível de Educação  
O nível de educação é expresso através de medidas quantitativas do atendimento 
em serviços de educação, na forma de matrículas do ensino básico regular ao 
superior. 
 
ISB - Índice dos Serviços Básicos  
O Índice dos serviços básicos é expresso através das variáveis consumo de água 
tratada e de energia elétrica residencial, considerados serviços essenciais. 
 
 IRMCH - Índice da Renda Média dos Chefes de Família  
Este Índice expressa o rendimento médio dos chefes de família, supondo toda 
unidade familiar com um chefe auferindo rendimento mensal.  



Nesta edição outras variáveis importantes tanto econômicas quanto sociais e de 
infra-estrutura tais como saneamento básico, pavimentação de rodovias, 
iluminação pública, volume de depósitos bancários, qualidade dos serviços 
essenciais, previdência social, emprego informal, etc não puderam ser incluídas 
devido à indisponibilidade das informações. 
 


