O Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS
Demografia
A demografia é a ciência que estuda as características de uma população, como seu
tamanho, composição, distribuição no espaço, estrutura etária e sua evolução ao longo
do tempo. O conhecimento e compreensão dessas características é fundamental para o
planejamento econômico, social, cultural e político de qualquer região.

O IMRS possui um grupo de indicadores demográficos que, embora não façam parte
diretamente do índice, são fundamentais para fornecer um panorama geral da
população em estudo, contextualizando as análises dos indicadores e do próprio índice.
O quantitativo populacional, por sua vez, desagregado por grupos etários e/ou idades
simples, constitui-se no denominador de vários indicadores, ou seja, entra diretamente
nos cálculos, parametrizando as informações.

A população de qualquer região é resultado da interação de três componentes
demográficos: fecundidade, mortalidade e migração.

Pode-se dizer que as taxas de mortalidade e de natalidade são fatores decisivos para a
definição do tamanho e da estrutura etária de uma população. Essas taxas são afetadas
por diferentes variáveis, tais como: status marital, idade ao casamento, religião, saúde
materna e infantil, acesso à serviços de saúde, à serviços de saneamento básicos e
segurança alimentar.

No entanto, devido à estabilização das taxas de mortalidade, à redução das taxas de
fecundidade e o consequente declínio do ritmo de crescimento populacional, a migração
está, cada vez mais, ocupando papel chave na redistribuição da população do estado de
Minas Gerais, devendo ser considerada em todo o processo de formulação e
planejamento público.

O estudo da densidade e da composição de uma população como, por exemplo, sexo,
tamanho dos grupos etários, raça, razão de sexo, taxa de urbanização, razão de
dependência e distribuição ocupacional, ao fornecer um panorama específico de um
grupo de pessoas, possibilita o planejamento e desenvolvimento de políticas para
resolver problemas localizados em determinada região e/ou restritos a um determinado
contingente populacional.

Os indicadores demográficos presentes no IMRS encontram-se reunidos no grupo
“População e área”, que está subdividido em cinco categorias. São elas: área dos
municípios, população total, população desagregada por grupos etários, população
desagregada por sexo e grupos etários, indicadores demográficos e indicadores da
dinâmica demográfica.

Os indicadores demográficos abarcam: densidade populacional, percentual de crianças
com 4 e 5 anos de idade, percentual de crianças com até 5 anos de idade, percentual da
população de 6 a 17 anos de idade, razão de dependência, percentual da população com
menos de 15 anos de idade, percentual da população com 65 anos ou mais de idade,
Índice de envelhecimento e taxa de urbanização.

Os indicadores da dinâmica demográfica apresentados no IMRS são: taxa de
fecundidade total, mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, taxa bruta de
mortalidade, taxa bruta de natalidade, taxa de crescimento vegetativo, taxa líquida
migratória, taxa de crescimento demográfico, emigrantes e imigrantes.

