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O que é Progresso Social?

“O progresso social é a capacidade de uma sociedade 
em satisfazer as necessidades humanas básicas dos 

seus cidadãos, estabelecer os elementos essenciais que 
permitam que os cidadãos e as comunidades possam 

melhorar e manter a qualidade de suas vidas, e criar as 
condições para que todos os indivíduos atinjam pleno 

potencial.”

Social Progress Imperative
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Necessidades Humanas Básicas Oportunidades

Nutrição e Cuidados Médicos Básicos
 Porcentagem de pessoas desnutridas
 Mortalidade por desnutrição
 Mortalidae materna
 Mortalidade infantil até 5 anos
 Mortalidade por doenças infeccsiosas

Água e Saneamento
 Porcentagem de resídências com acesso a 

rede geral de abastecimento de água
 Porcentagem de residências com acesso a 

rede de coleta de esgoto doméstico e/ou
fossa séptica

 Disparidade de acesso a água áreas rurais e 
urbanas

Moradia
 Porcentagem de residências com paredes de 

alvenaria
 População com acesso a energia elétrica
 Coleta de Lixo

Seguranças pessoal
 Taxa de Homicídios
 Mortes por Acidentes de Trânsito
 Taxa de assassinatos de jovens

Acesso ao Conhecimento Básico
 Taxa de Analfabetismo
 Frequência Líquida ao Ensino Básico
 IDEB de qualidade da educação

Acesso a Informação e  Comunicação
 Taxa de conexão de telefone móvel
 Taxa de conexão de internet móvel

Saúde e bem-estar
 Esxpectativa de vida ao nascer
 Mortalidade por doenças crônicas
 Taxa de obesidade
 Mortalidade por doenças respiratórias
 Taxa de suicídio

Sustentabilidade dos ecossistemas
 Porcentagem de Áreas Degradas
 Taxa de Desmatamento acumulado
 Taxa de Desmatamento Recente
 Ìndice de perdas na distribuição de água
 Porcentagem de áreas protegidas

Direitos individuais
 Diversidade partidária na câmara de 

vereadores
 Taxa de existência de ônibus por mil 

habitantes
 Taxa de pessoas ameaçadas

Liberdade Individuais
 Trabalho infantil: porcentagem de crianças

e adolescente que trabalham
 Vulnerabilidade familiar: porcentagem de 

jovens grávidas
 Existência de teatros, bibliotecas, áreas de 

lazer públicas em funcionamento

Tolerância e Inclusão
 Taxa de casos de violência contra a mulher
 Taxa de casos de violência contra indígenas
 Desigualdade racial na educação: 

escolaridade da população negra, parda
com relação a branca

Acesso à Educação Superior
 Porcentagem da população com mais de 

25 anos com Ensino Superior completo
 Escolaridade das mulheres com relação

aos homens
 Frequência Líquida ao Ensino Superior

Social Progress Index 

Fundamentos do bem-estar
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Resultados IPS 2014

* IPS Amazônia equivale ao IPS dos Uzbequistão a nível Global



Resultados Preliminares

* Equivale ao IPS da Tailândia no IPS Global



IPS por Estados da Amazônia
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Correlação IPS x Renda per capita (proxy PIB)







O IPS Amazônia

- Primeira iniciativa subnacional no mundo.

- IPS a nível de comunidades: Amazonas (Médio Rio Juruá)
e cidade de São Paulo (Distrito de Jaguara) ;

- IPS Rio de Janeiro

- Governo do Estado Pará adotou o IPS: Pará Social (ODS)

- IPS Brasil (2017-2018)



Próximos passos IPS Amazônia

- Nova versão do índice: 2018.

- Versão 2.0 do índice: 2020 (pós-Censo)

- Consolidar estratégia para outros estados da
Amazônia

- Uso do IPS pelas prefeituras



Para mais informações, acesse:

http://www.ipsamazonia.org.br

http://www.progressosocial.org.br

http://www.socialprogressimperative.org

Muito Obrigado!

http://www.ipsamazonia.org.br/
http://www.progressosocial.org.br/
http://www.socialprogressimperative.org/



