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Epígrafe

Audácia contra desafio





Resumo

Visualização de dados significa o mapeamento e a apresentação de da-
dos em gráficos através da manipulação de variáveis visuais – altura, lar-
gura, frequência, cor, posição da forma gráfica – para informar e comuni-
car um assunto subjacente. A presente investigação é o estudo de como 
a informação, visualização e divulgação de dados e estatísticas relativas 
ao bem-estar humano podem conscientizar a sociedade civil e gestores 
públicos a promoverem melhorias na qualidade de vida e em políticas 
públicas. Bem-estar é um conceito multidimensional que envolve todas 
as dimensões da vida – desnível social, estresse, início da vida, exclusão 
social, pobreza, mobilidade. Existem muitos métodos para mensurar o 
bem-estar humano, pode ser avaliado pelas abordagens objetiva e sub-
jetiva. Sendo assim, nesta investigação é estudado o bem-estar humano: 
origem, significado, definições e descrições. Os instrumentos usados 
para mensurar os indicadores de bem-estar são investigados. A aplica-
ção da pesquisa consiste na criação de um modelo de dados de indica-
dores de bem-estar aplicado à cidade de São Paulo baseado nos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dados são coletados de 
instituições governamentais para a criação de um sistema de visualização 
– na internet <usp.br/mappingwellbeing/visualize> – através de gráficos 
de dados dinâmicos.

Palavras-chave: Representação de Dados; Visualização de Dados; Bem-
-Estar Humano; Informação e Cognição; Design de Comunicação





Abstract

Data visualization is the mapping and representation of data into graphs 
by manipulating visual variables - height, width, frequency, color, position 
of the graphical form - to inform and communicate an underlying infor-
mation. This research studies how information, visualization, and dissemi-
nation of human well-being data e statistics can raise awareness among 
civil society and public managers to promote improvements in quality 
of life and public policies. Well-being is a multidimensional concept that 
involves all dimensions of life - social gap, stress, beginning of life, social 
exclusion, poverty, mobility. There are many methods to measure hu-
man well-being, can be analyzed as objective well-being and subjective 
well-being. Thus, in this research human well-being is studied: origin, 
meaning, definitions and descriptions; In the same way, the instruments 
used in its measurement. An inventory of indicators is created from the 
indexing and analysis of reports of national e international organizations. 
The applied research consists in the creation of a visualization system ba-
sed on data model - with indicators of well-being applied to the São Pau-
lo city - grounded from the UN Sustainable Development Goals. Data are 
collected from government institutions using the proposed framework to 
create an internet platform <usp.br/mappingwellbeing/visualize>.

Keywords: Data Representation; Data Visualization; Human Well-being; 
Information and Cognition; Communication design
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1 Introdução
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O objetivo da pesquisa é contribuir para a compreensão de dados complexos de 
bem-estar na cidade de São Paulo a partir da estruturação e representação de indica-
dores de bem-estar para a sociedade civil por intermédio da visualização de dados, 
isto é, visualizar o bem-estar humano. Bem-estar é um construto multidimensional 
que envolve todas as dimensões da vida humana, como educação, saúde, trabalho, 
pobreza, vulnerabilidade, família, renda, equidade, meio ambiente, moradia, ali-
mentação, riqueza, fome (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009). É determinado pelo desnível 
social durante a vida, estresse, início da vida, exclusão social, trabalho, desemprego, 
suporte social, vício, alimentação, mobilidade (Solar & Irwin, 2010).

A principal questão a ser respondida na pesquisa, por meio de visualização de dados, 
é se o bem-estar humano é aprimorado ou corroído em comunidades da cidade de São 
Paulo. Se as condições de vida melhoram ou pioram. E, acima de tudo, como permitir 
que as pessoas tenham para si uma boa vida. Para responder às questões, definiu-se 
metodologicamente os fatores que seriam visualizados e, depois, o espaço de obser-
vação.

Visualização de dados refere-se às técnicas usadas na codificação de dados através 
de elementos visuais contidos em gráficos de dados com o objetivo de informar e 
comunicar dados (EEG-LARSEN, 2016). É uma das partes de um processo amplo, que 
inclui: a identificação e a compreensão do objeto ou assunto; o propósito da visualiza-
ção; os usuários que irão utilizar; os requisitos necessários de experiência e interface 
de usuário; a arquitetura da informação do modelo de dados; os tipos de dados que 
podem ser coletados e analisados; e as escolhas projetivas de design (FRY, 2004).

A compreensão do estado de bem-estar de uma comunidade, por parte dos cidadãos, 
contribui para a criação de novas políticas públicas orientadas às necessidades espe-
cíficas e prioridades. Assim, colabora para o desenvolvimento. Uma vez que os recur-
sos não são ilimitados, a aplicação naquilo que a comunidade mais anseia é essencial 
(Stiglitz et al., 2009).

Através da compreensão dos dados estatísticos e de indicadores que estão disponí-
veis, suas forças e seus limites, a sociedade civil pode fazer melhores julgamentos 
dos problemas que enfrenta. A informação é um bem público. Quanto mais informa-
dos forem os indivíduos, sobre os eventos que envolvem a vida, melhor funciona uma 
democracia (Hood e Margetts, 2007). A visualização de dados é uma ferramenta que 
pode promover o potencial inexplorado de engajamento cívico e participação política 
dos cidadãos com as instituições da democracia representativa (Bohman, 2015).

Hood e Margetts (2007) sugerem um modelo funcional de governo que opera dentro 
de dois conjuntos de ferramentas: (1) detectoras e (2) efetoras. As detectoras recolhem 
dados da sociedade. As efetoras procuram influenciar os indivíduos e a sociedade, 
geralmente, mas não exclusivamente, através da disseminação de dados, informa-
ção e comunicação. A visualização de dados de bem-estar humano é uma ferramenta 
efetora na sociedade.
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Governos, a sociedade civil, organizações e agências internacionais têm trabalhado 
com indicadores e produzido dados de bem-estar humano. Entretanto, muitos po-
líticos e governos têm usado o Produto Interno Bruno, durante algum tempo, como 
medida exclusiva para justificar os êxitos e insucessos na promoção do progresso. 
Todavia, é importante que os sistemas de medida mudem a ênfase de medir pura-
mente a produção econômica para mensurar o bem-estar das pessoas holisticamente 
(Stiglitz et al., 2009).

O foco do desenvolvimento deve ser proporcionar uma boa vida aos cidadãos. Além 
das necessidades básicas para sobrevivência, o propósito do desenvolvimento é ofe-
recer mais oportunidades para as pessoas. Acesso à renda é apenas uma das neces-
sidades humanas. Além disso, o ser humano precisa de longa vida, conhecimento, 
liberdade política, seguranças pessoal, participação na comunidade, garantia dos 
direitos humanos (United Nations Development Programme, 2015).
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1.1 Como mensurar o bem-estar
A construção de um sistema para mensurar o bem-estar humano compreende:

a) aspectos conceituais na escolha de indicadores e dimensões da vida humana 
(Scottish, 2005);

b) questões estruturais – estatística, estrutura e complexidade do modelo de men-
suração;

c) e, principalmente, (3) de visualização de informação – para comunicar o estado 
de bem-estar ao corpo social (Cukier, 2011).

Quanto aos aspectos conceituais, mensurar o bem-estar humano é uma tarefa que 
envolve as abordagens objetiva e subjetiva. As medidas subjetivas, geralmente, 
medem questões a nível do indivíduo, como bem-estar auto reportado por questioná-
rios, para avaliar a felicidade e a qualidade de vida. As medidas objetivas baseiam-se 
na coleta de dados, como taxa de crime, saneamento básico, renda. Ambas, podem 
trabalhar indicadores da comunidade, regionais, nacionais e/ou mundiais (Kahne-
man, Diener, & Schwarz, 1999). 

Em relação às questões estruturais, os indicadores, elementos usados para monitorar 
sistemas complexos, são parte do fluxo de informação que permite compreender o 
mundo. Muitas coisas podem ser um indicador: um sinal, uma pista, uma luz de alar-
me. Os indicadores têm objetivos analíticos: descritivos, diagnósticos, preditivos e/
ou prescritivos (Meadows, 1998). Servem para compreender as coisas e identificar o 
estado passado e atual – disparidades e domínios. São capazes de predizer a probabi-
lidade de acontecimentos futuros, através do uso de dados, algoritmos estatísticos e 
técnicas de aprendizagem de máquina. E por meio de análises e estudo de cenários é 
possível prescrever ações que intervenham nos resultados futuros.

Parte dos serviços públicos prestados pelos governos ainda não têm sua presta-
ção medida, ou é medida de maneira ruim. Só é possível gerenciar o que é medido. 
Dentre outras coisas, a falta de indicadores pode causar uma distribuição irregular 
dos recursos públicos e na ineficiência da máquina pública, o que gera consequências 
para o bem-estar das pessoas (Warner & Kern, 2013). 

Com a criação e o uso de indicadores de bem-estar, os governos podem descrever e 
fazer diagnósticos do ambiente. Além disso, são essenciais na concepção e avaliação 
de políticas com o objetivo de avanço no progresso da sociedade como para avaliar 
e influenciar o funcionamento dos mercados. Por intermédio dos indicadores de 
bem-estar é possível compreender quais são as áreas mais necessitadas de fortale-
cimento ou ajuste de políticas públicas e programas para assegurar e desenvolver o 
bem-estar humano (Stiglitz et al., 2009).
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Em relação as questões estruturais, por conta das múltiplas dimensões da vida, cada 
qual com uma gama variada de indicadores, um modelo para medir bem-estar é com-
plexo. Os índices podem ser usados na extração e na sintetização desse modelo. Os 
índices de bem-estar, através de arranjos em modelos organizados, buscam simplifi-
car a complexidade do assunto em um único número para facilitar o entendimento. 
São indicadores compostos que descrevem um conjunto de medidas usadas a nível 
internacional, nacional ou local para medir a relação de bem-estar da sociedade. 
Enquanto alguns índices trabalham as abordagens objetiva e subjetiva associadas, 
outros, atentam-se apenas à uma delas (Warner & Kern, 2013). Porém, Kahneman et 
al. (1999) ressaltam a necessidade das duas abordagens em conjunto, para, assim, ava-
liar o bem-estar amplamente.

Dentre as várias possibilidades de índices para medir o bem-estar, a Organização das 
Nações Unidas, em setembro de 2015, aprovou unanimemente os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável. Através de debate entre os países-membros, foram esta-
belecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 alvos a serem seguidos 
para alcançar os objetivos e 230 indicadores para monitorar os alvos. Os indicadores 
deverão ser medidos pelos países para avaliar o progresso e direcionar as políticas 
em micro e macro escala em direção ao desenvolvimento sustentável (Sustainable 
Development Solutions Network, 2015b).

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um modelo composto por uma 
gama de indicadores. Incorporam consigo, implicitamente, uma teoria de bem-estar 
humano  (Sachs, Schmidt-Traub, & Durand-Delacre, 2016). A correlação entre vários 
de seus indicadores permite que sejam trabalhados como um índice de bem-estar da 
comunidade (ICSU & ISSC, 2015). Existem várias iniciativas nesse sentido (Kroll, 2015; 
Nicolai, Hoy, Berliner, & Aedy, 2015; Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Durand-Delacre, & 
Teksoz, 2016). Entre as vantagens de usar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel para mensurar o bem-estar das pessoas está a vasta aceitação do seu conjunto de 
indicadores pela comunidade internacional (United Nations, 2016a).
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1.2 Objeto, delimitação 
e objetivo de estudo

a) Objeto: comunicação e informação do estado de bem-estar humano na cidade 
de São Paulo.

b) Delimitação: Criar um modelo de dados a partir da seleção de indicadores de 
bem-estar provindos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Orga-
nização das Nações Unidas (UN, 2016). Coletar dados dos distritos de São Paulo 
para preencher o modelo de dados. Visualizar o modelo de dados.

c) Objetivo: A coleta de dados relativos à cidade de São Paulo para a composição 
de um modelo de dados a partir dos indicadores de bem-estar pré-existentes 
– Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A criação de um sítio na internet 
para visualizar, através de gráficos de dados dinâmicos, os dados dos indicado-
res. Possibilitar a pesquisadores e à sociedade em geral, um melhor sentido e 
comunicação do estado de bem-estar da comunidade em que vivem.

Quadro  1 Objetivo geral e objetivos específicos da investigação.

OG Contribuir para a compreensão de dados complexos de bem-estar da co-
munidade na cidade de São Paulo a partir da estruturação e representação 
de indicadores de bem-estar para a sociedade civil.

OE1 Compreender o significado de bem-estar humano.

OE2 Examinar definições e descrições de bem-estar.

OE3 Examinar indicadores de bem-estar.

OE4 Examinar os instrumentos usados para mensurar os indicadores de bem-
-estar.

OE5 Criar um modelo de dados de indicadores de bem-estar aplicado à cidade 
de São Paulo baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU.

OE6 Coletar dados de indicadores de bem-estar de instituições governamentais 
e/ou internacionais para o modelo de dados.

OE7 Criar um sistema para visualizar através de gráficos de dados dinâmicos o 
modelo de dados <usp.br/mappingwellbeing/visualize>.

Fonte: Elaboração do autor.
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1.3 Questão central 
e questões derivadas
Após uma fase de exploração do tema, foram estabelecidas questões derivadas (QD) a 
partir da questão central (QC):

Quadro  2 Questão central de pesquisa e questões derivadas.

QC Como a visualização de dados pode ser usada para visualizar e compreen-
der conjuntos de dados (indicadores, medidas e índices) de fatores que 
formam o bem-estar dos indivíduos? 

QD1 Como a representação de dados pode aumentar o poder cognitivo do inte-
rator?

QD2 Como tirar proveito da percepção humana para engajar o interator?
Fonte: Elaboração do autor.
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1.4 Estrutura e organização 
da investigação
Para agrupar os assuntos, o conteúdo da dissertação é organizado em dois níveis. Os 
assuntos relacionados são agrupados em unidades, e detalhados nos capítulos. As 
unidades são:

a) introdução;

b) revisão da literatura ;

c) metodologia;

d) desenvolvimento;

e) resultados;

f) e conclusão.

A revisão da literatura é a fundamentação teórica da pesquisa, uma revisão abran-
gente. Os assuntos abordados são bem-estar e visualização de dados. 

Existem várias definições sobre bem-estar, o que dificulta a compreensão. Para en-
tender a essência do bem-estar em suas diferentes aplicações são usadas duas abor-
dagens: compreender os ideais, hipóteses, conjecturas que estão por detrás da concei-
tuação; e/ou observar os indicadores, isto é, os elementos considerados pelo estudo 
ou pesquisador para indicar se a pessoa tem ou não ‘bem-estar’.

Capítulo 1
Na parte dedicada ao bem-estar humano, primeiro é explicado qual é o conceito 
de bem-estar (Stiglitz et al., 2009), o significado considerado na pesquisa e outros 
significados e nomenclaturas normalmente usados. Em seguida, é dada a definição 
do termo bem-estar e a sua raiz: na tradição filosófica da Grécia antiga, “Hedonia” 
e “Eudaimonia” (Deci e Ryan, 2008; Graham, 2011). A posteriori, explana-se sobre a 
primeira tentativa em mensurar o bem-estar humano, o cálculo de Jeremy Bentham 
(Graham, 2011; Stanton, 2007).

Toda conceituação de bem-estar é mediada por questões de justiça, ética e moral. 
A mensuração de bem-estar é feita com alguma noção subjacente de justiça, pois é 
necessário definir quais são os elementos importantes para a promoção de uma boa 
vida. Um dos pontos primordiais nesse assunto é a questão da justiça distributiva. Em 
qual base deve ser feita a distribuição de recursos, ou quais são os recursos elemen-
tares que uma pessoa precisa ter para o desenvolvimento de seu bem-estar? A parte 
subsequente da dissertação compara o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart 
Mill (Stanton, 2007); e as divergências sobre qual deve ser a base da justiça distributi-
va – recursos versus resultados, e quais recursos (Rawls, 1999; Sen, 1979, 2012).
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Capítulo 2
A próxima parte da dissertação relata um breve histórico do surgimento dos indica-
dores de bem-estar e faz uma revisão de vários indicadores de bem-estar existente 
no mundo.

Capítulo 3
O capítulo é dedicado a perquisição de como a visualização de dados pode ser usada 
para visualizar e compreender conjuntos de dados (indicadores, medidas e índices), 
como indicadores de bem-estar. É definido o sentido de visualização de dados e apre-
sentado o ponto de vista sob o qual será estudada. Serão esclarecidos alguns con-
ceitos de Informação e Comunicação (Flusser, 2007; Pettersson, 2015). As principais 
etapas do processo de representação de dados serão destrinchadas (Card et al., 1999; 
Fry, 2004).

Capítulo 4
A próxima parte trata de explicitar a metodologia usada para o processo de design do 
sistema de visualização de dados (Fry, 2004).

Capítulo 5
Na etapa de desenvolvimento é detalhada a aplicação da metodologia de Design 
Computacional da Informação (Fry, 2007; Fry, 2004). Primeiro são detalhados o objeto 
de visualização e os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, e explicado quais 
foram os critérios que determinaram a escolha, e o motivo. Em seguida é detalhado o 
recorte de indicadores selecionados, o escopo. Posteriormente, são explicados os pas-
sos de coleta de dados, análise de dados, filtragem de dados e representação de dados. 
Como o resultado do projeto consiste na construção de um sistema online que possibi-
lite a visualização dos indicadores, é explicado o processo de design desse sistema.

Capítulo 6
A unidade posterior disserta sobre os resultados encontrados através da pesquisa. 
São resultados encontrados durante a jornada de investigação, e principalmente 
por intermédio do próprio sistema construído <usp.br/mappingwellbeing/visuali-
ze>. Primeiro, é trazido um contexto nacional sobre a principal questão enfrentada 
pelo brasileiro: a corrupção (Datafolha, 2016). E explorado como a corrupção impe-
de o desenvolvimento do bem-estar e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Em seguida, os resultados para os indicadores na cidade de São Paulo são 
visualizados. É dado um foco especial no principal indicador, a pobreza.
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2 Revisão da literatura 
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2.1 Bem-estar

2.1.1 O conceito
Os termos qualidade de vida e bem-estar podem ser usados intercambiávelmente ou 
não (Scottish, 2005). Hora bem-estar e qualidade de vida são utilizados com o mesmo 
sentido. Outras vezes, qualidade de vida é considerada como parte da composição de 
bem-estar, e vice-versa.

Segundo a World Health Organization (WHO, 1997) Qualidade de Vida é a percepção 
geral, do indivíduo, sobre a posição na vida a partir do contexto – cultural, valores 
do sistema – em que se vive, e em relação às expectativas, padrões e preocupações. A 
capacidade do sujeito em suscitar características do próprio ambiente: estados psico-
lógicos, relações sociais, saúde física e independência. Qualidade de Vida é apresen-
tada como resultante de avaliações subjetivas ainda em vários estudos relacionados 
(Diener & Suh, 1997; Kahneman et al., 1999; Schalock, 2000).

Para Schalock (2000) a Qualidade de Vida é composta pelas dimensões de bem-estar 
emocional, bem-estar físico, relações interpessoais, inclusão social e direitos fun-
damentais. Pode ser avaliada por múltiplas dimensões, valores atribuídos por cada 
indivíduo às coisas, satisfação de vida, pesquisa multivariada para identificar as 
relações entre os elementos que constituem a qualidade de vida.

Bradburn (1969) considera que felicidade e bem-estar psicológico são a mesma coisa. 
Para Haughton e Khandker (2009) bem-estar pode ser entendido como a ausência de 
pobreza. Bem-estar também tem sido definido em termos do contexto de uma pessoa 
– padrões de vida, falta de bem-estar, depressão – ou de maneira coletiva – uma pers-
pectiva aceita por um grupo de pessoas. Como um estado contínuo, que pode variar 
de positivo a negativo – por exemplo, felicidade e infelicidade (Pollard & Lee, 2003).

As experiências percebidas pelo indivíduo sobre a sua situação de vida, da mesma 
maneira, têm sido compreendidas como bem-estar (Naess, 1999). Keith e Schalock 
(1994) compreendem que os sentimentos de uma pessoa, independente das circuns-
tâncias de vida, são a composição de seu bem-estar. Martinez e Dukes (1997) iden-
tificam o bem-estar como um conjunto de habilidades: acadêmicas, autoconfiança, 
propósito de vida, autoestima, autoconhecimento.

Weisner (1998) aponta que bem-estar é caracterizado pelos estados psicológicos 
internos: a participação em atividades do dia-a-dia – com a família e a comunidade – 
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que produzam estado mental e de sentimento positivos; o senso de satisfação de uma 
pessoa com o mundo; ser valorizado dentro do contexto cultural; ou sentir-se bem.

Este trabalho considera o bem-estar como construto multidimensional que envol-
ve todas as dimensões da vida, desde o nível mais elementar – o indivíduo – ao mais 
universal – o mundo (Brundtland et al., 1987; Stiglitz et al., 2009). Por isso, bem-estar 
é definido em termos abrangentes. Segundo o Research Group on Wellbeing in De-
veloping Countries (WeD, 2008) bem-estar é um estado de vida – de uma pessoa com 
os outros membros da sociedade e o meio ambiente – que surge onde as necessidades 
humanas são atendidas. Onde as pessoas podem agir significativamente em busca de 
seus objetivos. Onde os seres humanos estão satisfeitos com a suas próprias vidas. 

Para a Organização Mundial da Saúde, bem-estar é entendido como saúde (WHO, 
1946:100, tradução do autor): “saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não apenas a falta de doença ou enfermidade”. Nesse caso, é determinado por 
(1) desnível social durante a vida, (2) estresse, (3) início da vida, (4) exclusão social, (5) 
trabalho, (6) desemprego, (7) suporte social, (8) vício, (9) alimentação, (10) mobilidade 
(Solar & Irwin, 2010).

Stiglitz et al. (2009) definem bem-estar como um conceito multidimensional. As 
dimensões, que devem ser consideradas simultaneamente, são: (1) padrões materiais 
de vida – renda, consumo, riqueza; (2) saúde; (3) educação; (4) atividades pessoais – a 
incluir o trabalho; (5) voz política e governança; (6) conexões sociais e relacionamen-
tos; (7) meio ambiente – condições atuais e futuras; e (8) inseguridades – de natureza 
econômica e física. Todas essas dimensões-chave, em conjunto, são apontadas como 
responsáveis por formar o bem-estar das pessoas.

Esse capítulo trata sobre a evolução do pensamento sobre o bem-estar ao longo do 
tempo. A origem do estudo de bem-estar humano é ligada à duas tradições filosóficas 
da Grécia antiga: Hedonista e Eudaimonista. Os dois expoentes principais eram Aris-
tippus (435 – 356 a. C.) e Aristóteles (385 – 323 a. C), respectivamente (Huta & Water-
man, 2014). As abordagens posteriores de bem-estar possuem raízes nessas heranças. 
Mesmo assim, a Psicologia Positiva acabou por unir as duas visões (Warner & Kern, 
2013).

A herança filosófica, da Moral, da Justiça e da Economia Política, pode ser vista nas 
abordagens que as diversas disciplinas usam para avaliar o bem-estar. A investigação 
de Stanton (2007) indica a ocorrência de revoluções sucessivas, desde Aristóteles, que 
culminaram em uma das linhas de pensamento contemporâneas sobre bem-estar 
humano, a de desenvolvimento humano (UNDP, 2017). Entre esses episódios estão o 
aparecimento do Utilitarismo – entre seus expoentes Bentham (1748 – 1832) e Mill 
(1806 – 1873); da Teoria da Justiça de John Rawls; e da Abordagem das Capacidades de 
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Amartya Sen: teorias sobre a natureza do bem-estar e da constituição de uma boa 
vida (Sugden, 1993). Entender o desenvolvimento do pensamento de bem-estar é fun-
damental para compreender as múltiplas perspectivas atuais sobre o assunto.

2.1.2 Definição
A pesquisa sobre bem-estar pode ser pensada a partir das tradições filosóficas hedo-
nista e eudaimonista; uma de Aristippus (435 – 356 a. C.), a outra de Aristóteles (385 
– 323 a. C) (Huta & Waterman, 2014). A hedonista é focada na felicidade, com acepção 
próxima à felicidade objetiva (Kahneman, 1999b), isto é, refere-se à experiência hedô-
nica total do evento, a experiência que o indivíduo tem no momento de um aconteci-
mento, e não o que lembra como felicidade. Na eudaimonista, o foco está em viver a 
vida plenamente de forma extremamente satisfatória. A visão é ligada ao sentido de 
vida com significado (Baumeister, Vohs, Aaker, & Garbinsky, 2013), ou seja, uma vida 
com eudaimonia é aquela que vale ser vivida. Entretanto, é importante ressaltar que 
enquanto na filosofia os dois conceitos são de teorias éticas díspares, nas ciências 
sociais, são compatíveis (Huta & Waterman, 2014), como é o caso da Psicologia Positi-
va (Warner & Kern, 2013).

Para Aristippus (435 a.C. – 356 a.C.), o objetivo da vida é experimentar a maior quan-
tidade possível de prazer. Sendo assim, a felicidade é a totalidade dos momentos he-
dônicos de uma pessoa. A equiparação do prazer hedônico e a felicidade parte dessa 
compreensão (Deci & Ryan, 2008).

Na visão hedonista do bem-estar, o propósito da vida é maximizar a felicidade e 
minimizar a infelicidade. Nessa perspectiva, a felicidade é o oposto do sofrimento. 
Quando se tem felicidade não há dor (Warner & Kern, 2013).

A tradição filosófica de Aristippus (435 a.C. – 356 a.C.) foi seguida por outros filóso-
fos. Hobbes (1588 – 1679) acreditava que a felicidade está no sucesso da busca dos ape-
tites humanos. Sade (1740 – 1814) entendia como o maior objetivo da vida, a busca por 
prazer. Bentham (1748 – 1832) defendia que os indivíduos, ao buscarem seus próprios 
interesses e o máximo prazer, construiriam uma boa sociedade (Ryan & Deci, 2001). Já 
os psicólogos que adotaram a visão hedonista têm uma compreensão ampliada do que 
seria o bem-estar. Vai além dos prazeres da carne (Deci & Ryan, 2008).

A visão eudaimonista está alinhada com várias tradições intelectuais do século XXI, 
incluindo a Psicologia Humanista (Deci & Ryan, 2008). O termo grego eudaimonia 
combina as palavras “bom” e “espírito”. Huta e Waterman (2014) também apontam 
que a palavra é comumente traduzida como felicidade, mas alguns filósofos mo-
dernos preferem a expressão “florescer”. Segundo essa concepção, o bem-estar não 
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é apenas o resultado final, porém todo o processo para atingir o potencial pleno; a 
verdadeira natureza – daimon. É viver a plenitude da vida à que foi destinado (Deci & 
Ryan, 2008). 

Para Aristóteles, a felicidade é o objetivo final do homem. Todavia, diferente da visão 
hedonista, a felicidade é alcançada não necessariamente pela busca de prazer, mas 
quando o ser humano atinge potencial pleno através da virtude e da perfeição. Isto é, 
a felicidade vem da busca, do homem, em tornar-se uma pessoa melhor. Assim sendo, 
para alcançá-la é necessário desafiar a si próprio intelectualmente, engajar-se em 
atividades benevolentes, preservar a saúde do corpo físico, conectar-se à comunida-
de e ao meio ambiente. É ter uma visão de longo prazo, pois nem sempre as atividades 
momentâneas trarão prazeres hedônicos, mas poderão levar ao crescimento pessoal 
(Warner & Kern, 2013). Huta e Waterman (2014), entretanto, apontam que o entendi-
mento moderno de eudaimonia inclui não apenas o processo, mas também o resulta-
do final.

2.1.3 Origem
Algumas coisas são boas na vida porque são meios para outras coisas – são instru-
mentalmente boas. Outras, são boas em si mesmo, isto é, intrinsecamente boas 
(Zimmerman, 2015). Por exemplo, uma manifestação pública pode ser instrumental-
mente boa. Porém, algumas coisas são instrumentalmente e intrinsecamente boas, 
como o conhecimento e a felicidade. São bons instrumentos para outras coisas, mas 
também são boas em si mesmo (Haslanger, 2008). A vida pode “desandar” por vários 
caminhos. Os seres humanos podem se equivocar sobre o que permite alcançar o que 
é bom, ou organizar a vida ao redor das coisas que não são intrinsecamente boas, em-
bora pareçam ser. Então, como determinar o que faz uma vida ir bem ou mal?

Jeremy Bentham (1748 – 1832), conforme (Graham, 2011), foi um dos primeiros a se 
preocupar com a mensuração do bem-estar das pessoas. De acordo com Bentham 
(1789 apud Graham, 2011), as decisões políticas, judiciais e administrativas geral-
mente emergiam a partir de preconceitos racionalmente infundados e de processos 
arbitrários. Seu objetivo era proporcionar um método racional de tomada de decisão 
para indivíduos, comunidade, legisladores e governos, que substituísse decisões equi-
vocadas.

Para Bentham (1789 apud Haslanger, 2008) o prazer é o único bem (intrínseco) e a dor 
o único mal (intrínseco). Dessa maneira, a quantidade de prazer e dor é a medida que 
determina a situação de uma vida, se vai bem ou mal. Bentham (1789 apud Haslanger, 
2008) acreditava ser possível calcular, comparar e medir o prazer entre os indiví-
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duos, mesmo com as diferenças pessoais. Para isso, idealmente, propôs o Cálculo 
Hedônico, que mensura os prazeres a partir dos seguintes eixos: (1) intensidade; (2) 
duração; (3) certeza das consequências – “Se eu fizer isto, será que ocorrerá isso? “; (4) 
propinquidade – “quanto tempo demorará para sentir o efeito da ação? ”; (5) fecun-
didade – “Quais são as chances do efeito da ação se repetir? ”; (6) pureza – as chances 
do efeito oposto ao desejado se concretizar; e (7) extensão – “Quantas pessoas serão 
afetadas pela ação? ”.

De acordo com Stanton (2007), a “Introdução aos princípios da moral” (1789) de Jeremy 
Bentham não foi a primeira, mas é a discussão mais lembrada na filosofia do utilita-
rismo. Para Bentham (1780 apud Sandel, 2009) o maior princípio da moral é maximi-
zar o bem-estar geral, felicidade coletiva ou o balanço geral de prazer sobre a dor: 
maximizar a utilidade. Essa conclusão nasceu a partir da consideração de que todos 
os seres humanos são governados por prazer e sofrimento. Portanto, qualquer sis-
tema moral de justiça deveria levar isso em consideração, os prazeres e sofrimentos 
individuais, subjetivos. Sendo assim, qual é a melhor forma de promover o bem-estar 
geral? É a maximização da felicidade. Isso serve tanto para os indivíduos, a comuni-
dade e o governo (Bentham 1780 apud Sandel, 2009).

O que significa exatamente maximizar? Como maximizar a felicidade para as pesso-
as? Nesse sentido, para definir o que seria justo – o rumo certo a se seguir – os cida-
dãos e os legisladores deveriam fazer uma análise de custos e benefícios de qualquer 
política. O correto a fazer – a política justa – é aquilo que maximize o balanço geral 
da felicidade sobre o sofrimento. Que permite criar a maior felicidade para o maior 
número de pessoas (Bentham, 1789 apud Sandel, 2009). De acordo com o pensamento, 
as instituições sociais de sucesso são aquelas que asseguram o maior prazer e a me-
nor quantidade possível de dor para aqueles que vivem em ela (Bentham, 1789 apud 
Graham, 2011).
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2.1.4 Justiça social e moralidade

2.1.4.1 Quem decide o que é necessário para 
o bem-estar das pessoas?
A visão utilitarista de Bentham (1861 apud Sandel, 2009) não faz distinção qualitativa 
entre as preferências das pessoas, todas são válidas, independente de quais forem. 
Isso criou objeções a respeito da perspectiva. Ao se preocupar com o maior bem para 
o maior número de pessoas, o Utilitarismo não respeitaria os direitos individuais, 
pois não levaria em conta os efeitos dos atos de uns nos outros. A outra objeção é so-
bre a agregação das preferências individuais. Dado às diferenças humanas, não seria 
possível normatizar todos os valores e preferências individuais em uma “moeda” 
comum.

Mill, outro utilitarista, faz algumas ressalvas quanto ao utilitarismo de Bentham. 
A cifra utilitarista de Bentham (1861 apud Sandel, 2009) considerava sacrificar uma 
pessoa para salvar a maioria. Porém, Mill (1861, apud Mulgan, 2007) argumenta que 
o utilitarismo pode adequar-se ao ”nosso” senso de justiça. Reconhece os direitos 
individuais. As pré-condições necessárias para a vida – seguridades – devem ser 
asseguradas para todos. Não há precedente para reconhecer o direito da maioria em 
detrimento dos demais. Esse é um dos pontos retificados por Mill em relação ao Utili-
tarismo de Bentham. 

Em outro aspecto, Mill (1861 apud Stanton, 2007) admite que existem prazeres mais 
valorosos que outros. Qualifica os prazeres e reconhece a importância das influên-
cias sociais na atitude dos indivíduos, já que nem sempre os seres humanos são os 
melhores juízes de seus próprios interesses. Assim, é introduzida a ideia de prazeres 
mais valorosos e menos valorosos (Mulgan, 2007). 

A partir de duas opções, ambas prazerosas, como selecionar a mais útil? Bentham 
(1861 apud Sandel, 2009) entendia que qualquer uma das duas opções que desse mais 
prazer – felicidade – seria a escolha certa. Mill (1861, apud Mulgan, 2007) discorda. 
Existem coisas na vida que são mais prazerosas, mais representativas e importantes, 
sendo assim, não podem ser avaliadas apenas por sua intensidade de prazer. Faz dis-
tinção entre quantidade e qualidade. 

Conforme Mill (1861, apud Mulgan, 2007), para descobrir qual prazer é melhor deve 
ser encontrado um juiz competente: aquele que experimentou ambos prazeres. Dessa 
forma, as pessoas que experimentaram os prazeres mais valorosos e menos valoro-
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sos prefeririam os mais valorosos. Então, os prazeres mais valorosos seriam melho-
res. Isso levanta uma série de questões que não serão apropriadamente respondidas 
aqui? Como, “– As pessoas que experimentaram ambos prazeres são realmente juízes 
competentes para avalizar tal domínio? ”. A maior defesa de Mill está em seu empi-
rismo, justifica Mulgan (2007). Poderia argumentar que as competências dos julga-
dores não são prova infalível da superioridade de muitos prazeres. Porém, as pessoas 
são a única evidência factível existente para julgar os prazeres da vida.

Os ideais utilitaristas exercem influência sobre a organização da sociedade atual e 
na conceituação de bem-estar. O entendimento das seguridades básicas necessárias 
à sobrevivência são prova disso. Em correspondência aos direitos individuais, existe 
algum consenso na sociedade sobre isso. Por exemplo, o fumo traz prazeres a alguns, 
todavia, é prejudicial à saúde, então, é proibido em lugares fechados, em algumas 
cidades. Entretanto, a visão Utilitarista era empirista; sofria rejeição sobretudo dos 
intuitivistas. Isso levou a ser muito questionada ao tempo, e ainda hoje, de acordo 
com Mulgan (2007).

2.1.4.2 Recursos versus resultados
Outra teoria que investiga a Justiça como instrumento político para a construção de 
uma sociedade justa é a Teoria da Justiça (Rawls, 1999). John Rawls (1999) tem objeções 
ao Utilitarismo. De acordo com Rawls (1999), os utilitaristas entendiam que a socieda-
de é justamente ordenada e, portanto, justa, quando suas principais instituições estão 
dispostas de modo a alcançar o maior saldo líquido de satisfação somado sobre todos 
os indivíduos. Reconhecia que as pessoas estão em diferentes posições na vida, e se 
não houvesse um “ponto de partida” justo, os seres humanos não poderiam alcançar o 
que desejam, pois em sua estrutura, a sociedade, não é intrinsecamente justa.

A visão de justiça de Rawls (1999) estava atrelada à disposição de determinados bens 
primários. A ideia era criar um “ponto de partida” justo para todas as pessoas, de 
maneira que pudessem viver com dignidade. A métrica dos bens sociais primários 
focava em elementos como renda, riqueza, oportunidades e liberdades. Sendo assim, 
a “equação” de bem-estar das pessoas dependia do condicionamento inicial de deter-
minados recursos. Por exemplo, todos deveriam ter acesso à educação básica, para, 
assim, atingirem seu potencial.

Como já explanado, para ética utilitarista, no caso de Bentham (1861 apud Sandel, 
2009), a maximização de bem-estar geral pode sacrificar os bens – não estritamente 
em sentido material, e.g., direitos – de uma pessoa ou pequeno grupo para servir ao 
bem-maior da sociedade. Rawls (1999) não concordava. Ao invés, as desigualdades 
econômicas e sociais poderiam ser toleradas apenas quando se espera que beneficiem 
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os menos favorecidos. Então, para responder às questões morais sobre a distribuição 
– de recursos, oportunidades, riqueza – propõe a metáfora do “véu da ignorância”.

A proposição hipotética do “véu da ignorância” é a seguinte. O homem em uma posi-
ção original – fora da sociedade – estaria (sua visão) sob um véu, o “véu da ignorância”. 
O indivíduo será enfrentado com uma questão importante, que definirá toda a sua 
vida. Deverá escolher o modelo ideal de sociedade que deseja viver. Todavia, a pessoa 
poderá viver em qualquer “lugar” – posição social ou mesmo país – dessa sociedade. O 
homem estaria apto a modelar a sociedade, mas deveria também arcar com quaisquer 
consequências de sua decisão. Não sabe nada sobre uma sociedade, nunca esteve em 
uma, está sob o “véu da ignorância”.

A partir dessa proposição, Rawls (1999) faz algumas considerações a respeito das 
possíveis escolhas que o indivíduo faria. O homem, ciente que, concomitantemente 
ao momento da retirada do “véu da ignorância”, deverá enfrentar a vida real na socie-
dade desejada, escolheria dois princípios básicos. Garantiria o respeito e a dignidade 
a todos. Assim, mesmo se fizer parte de um grupo minoritário, não seria oprimido. 
Ninguém gostaria de ser oprimido. Por isso, o primeiro princípio escolhido pelo ho-
mem seria o acesso aos direitos fundamentais. Liberdade: de expressão, religiosa, de 
consciência e de gosto. Ninguém tentaria a sorte de acabar os dias de vida como mem-
bro de uma sociedade onde um grupo é desprezado e tiranizado por uma maioria.

O segundo princípio está relacionado a desigualdades sociais e econômicas que o 
homem concordaria ou não. É o “Princípio da Desigualdade”. A priori, consideraria a 
distribuição igualitária absoluta de riquezas, mas perceberia uma saída ainda melhor. 
A desigualdade seria permitida apenas se os mais abastados ou que “ganharam na 
loteria genética” trabalhassem para o bem de todos. Então, nem toda a desigualdade 
de renda e riqueza seria rejeitada. Desde que aqueles que tivessem maior vantagem 
trabalhassem para o bem de todos, especialmente para o benefício dos menos favo-
recidos. Portanto, essa desigualdade seria justa. Ainda que o sujeito fosse sem sorte 
e nascesse em uma posição desfavorável, não seria desprezado na sociedade, pois 
contaria com o auxílio dos mais bem-sucedidos.

Amartya Sen (1979) questiona tanto o Utilitarismo quanto os bens sociais primários 
de John Rawls (1999). Sua Abordagem das Capacidades contrasta com mensurações de 
bem-estar que focam exclusivamente em (1) atribuições subjetivas – como felicidade, 
o caso Utilitarista – ou apenas nos (2) meios necessários para o fomento de bem-estar 
humano – recursos, como renda, o caso dos bens sociais primários. 

Segundo Sen (1979), o Utilitarismo não dá devida atenção às bases de influência do 
sujeito, que podem levá-lo a executar determinadas ações. Para utilitaristas como 
Bentham, as pessoas acabariam por escolher e desejar o que era bom, então as pre-
ferências da maioria dos sujeitos deveriam ser consideradas inteiramente (Mulgan, 
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2007). Todavia, Sen (1999) acrescenta que os indivíduos têm interesses pelas coisas a 
partir de uma série de razões que não são necessariamente intrínsecas. Podem ser 
altruístas, malevolentes e ignorantes em muitas coisas. Dessa forma, as pessoas po-
dem escolher o que é mal, pois erroneamente acreditam que algo é benéfico. Outros-
sim, para os utilitaristas, tal ponto de vista implicaria seriamente nas liberdades dos 
seres humanos. Uma vez que algumas pessoas não saberiam exatamente o que é bom, 
quem definiria e imporia gostos e desejos ao sujeito? E em qual limite?

Sen (1999) também tem outras ressalvas quanto às abordagens hedônicas. O ser hu-
mano se adapta a situação extremas. Mesmo com privações de recursos – alimentos, 
escola, saúde, abrigo – ainda conseguiria ser feliz e realizado. Devido a desesperança 
com as suas circunstâncias, pode acostumar-se com pequenos prazeres – por exem-
plo, esmolas. Conquanto, não significa que tenha níveis elevados de bem-estar. Além 
do mais, os seres humanos não têm possibilidade de desejar o que não conhecem. 

Relativo aos bens sociais primários de Rawls (1999), Sen (1999) argumenta que a 
diversidade humana não é considerada plenamente. As pessoas têm necessidades 
muito diferentes por conta de vários fatores: variações geográficas, climáticas, con-
dições de trabalho, saúde, educação, diferenças físicas, dentre outras. Dessa maneira, 
oferecer um “ponto de partida” igual para todos não irá resolver vários problemas 
das desvantagens de alguns. Esse é um dos pontos fundamentais das diferenças en-
tre o igualitarismo de Amartya Sen e John Rawls.

A Abordagem das Capacidades visa priorizar as reais oportunidades que uma pessoa 
tem a fim de ser (ser bem nutrida, saudável, abrigada) ou fazer (trabalhar, estudar, 
votar). “Funcionamentos”, “recursos” e “capacidades” são conceitos fundamentais 
nessa estrutura. Nesse sentido, o “funcionamento” é resultado dos “recursos”. Por 
exemplo, uma boa educação e saúde podem ser funcionamentos, os recursos usados 
para alcançá-los: investimento em educação, material didático, vacinas, atendimento 
médico. As “capacidades” significam a real possibilidade para atingir os “funciona-
mentos”. Como, ter comida suficiente – recursos – para se alimentar pode ser uma 
“capacidade” que uma pessoa tem para atingir um “funcionamento”, a saúde. Na 
estrutura, a análise do bem-estar de um sujeito só seria possível após a consideração 
de todos esses elementos. A observação seria inócua caso ocorresse apenas relati-
vamente aos recursos, pois não são garantia de que os “funcionamentos” desejados 
serão atingidos (D. A. Clark, 2005). Deve existir um ambiente propício para que os 
seres humanos tenham as capacidades necessárias para transformar tais recursos 
nos funcionamentos desejados (Stewart, 2013). 

Enquanto o funcionamento diz respeito ao máximo que se pode atingir dado aos 
recursos que se tem, as capacidades para se viver uma boa vida são definidas em 
termos do que uma pessoa pode ser ou fazer (Stiglitz et al., 2009). Como exemplo, O 
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Índice de Desenvolvimento Humano é baseado nas seguintes capacidades e oportu-
nidades: cultura, política, educação, comunidade, saúde, ambiente, leis, economia e 
participação; e possui três dimensões: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento 
e padrão de vida (UNDP, 2015). Burd-Sharps, Lewis, e Garon (2015) afirmam que essa 
abordagem trouxe para o centro da análise o bem-estar das pessoas; redefiniu os 
caminhos e as maneiras como se pensava o progresso.

2.1.4.3 Quais recursos devem ser  
distribuídos?
A estrutura econômica de cada Estado é mediada por variadas noções de economia 
que resultam em diferentes distribuições de recursos através dos membros da so-
ciedade. A estrutura econômica é um produto, por sua vez, derivado de uma série de 
juízos. Como o bem-estar das pessoas é afetado pelo sistema, é importante compre-
ender os juízos que conformam a estrutura econômica. Existem muitos argumentos 
sobre o tipo de estrutura fomentadora de um arranjo social que cria um resultado 
distributivo moralmente razoável.

 “Igualdade” ou mesmo “igualdade social”, por si só, são termos imprecisos. Essencial-
mente, igualdade ou desigualdade são relativos à distribuição (Haughton & Khandker, 
2009). Não existe consenso sobre o tipo de igualdade que se deve buscar para gerar 
desenvolvimento socialmente justo, isto é, bem-estar. As discordâncias são sobre as 
dimensões e o nível em que a igualdade ou a disparidade na distribuição deve ou não 
existir (Nuzzo, Bartsch, Roberts, & Alsford, 2015).

Esta seção oferece uma apresentação simplificada dos pontos de vista no debate 
geral sobre qual o tipo de igualdade, se houver alguma, que deve ser prosseguida 
para alcançar o bem-estar das pessoas. Se deve ocorrer redistribuição para alcançar 
igualdade e, em caso afirmativo, qual é a política distributiva justa? Para contemplar 
a questão, serão exploradas duas tipologias: (1) desigualdade de resultados e (2) desi-
gualdade de oportunidades. Ainda assim, conforme argumenta Sen (1992), a discussão 
deve ser fomentada a partir da seguinte reflexão: qual é o tipo de “igualdade” que 
está a ser tratado? E, por que “igualdade”? 

Existem muitas visões sobre o que é uma distribuição justa. É possível distinguir 
duas posições extremas e suas nuances (Bojer, 2005). De um lado, a igualitarista estri-
ta reivindica que cada pessoa deve obter o mesmo tanto. Por outro lado, a libertária 
afirma que o livre mercado produz distribuição justa, e que é fútil qualquer tentativa 
de gerar ativamente, através de intervenções, uma distribuição justa. Entre esses ex-
tremos da escala, existem nuanças posições que consideram se a igualdade deve ser 
de (1) direitos, (2) recursos, (3) oportunidades ou (4) resultados dessas matérias. 
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Igualdade de direitos implica que todos são iguais perante a justiça, por exemplo, o 
direito ao voto e liberdade de expressão (M. Friedmann & Friedmann, 2015). Igualda-
de de oportunidades sugere que as pessoas devem ser providas com os mesmos tipos 
de oportunidades para alcançar recursos (Sen, 1992). Igualdade de recursos significa 
que todos os indivíduos recebem os mesmos recursos independentemente das neces-
sidades pessoais. Igualdade de resultados sustenta que as pessoas com desvantagens 
anteriores podem ser recompensadas com mais recursos para que a sociedade adqui-
ra igualdade de resultados a todos (UNESCAP, 2015).

As posições entre igualitarismo e libertarianismo diferem na importância e inter-
pretação dada à liberdade pessoal (Bojer, 2005). Na tradição libertária, a igualdade 
é interpretada em termos da igualdade de direitos, e é especialmente preocupada 
em defender as liberdades individuais. O Estado é mínimo; deve existir apenas para 
assegurar o direito à propriedade privada e o respeito mútuo, das pessoas, às liber-
dades. Por outro lado, os igualitaristas enfatizam, além da igualdade de direitos, a 
igualdade de resultados. Na tradição igualitária a liberdade é vista como liberdade 
para realizar alguma coisa que se deseja fazer. A posição favorece uma intervenção 
maior do Estado a fim de servir o objetivo da justiça social.  

Libertários veem a justiça com foco na igualdade de direitos. A justiça é vista como 
“procedimental”, isto é, um resultado é avaliado a partir da consideração de que o 
processo que o criou foi justo. Para os apoiadores do igualitarismo, a justiça é “con-
sequencial”. A igualdade de resultados é justa se os procedimentos que a criaram 
geraram resultados justos (Bojer, 2005). Uma questão nesse tópico é que os resultados 
podem ser julgados como justos ou injustos arbitrariamente. 

Traços do libertarianismo e do igualitarismo extremo, e seus nuances, podem ser en-
contrados na discussão a respeito do tipo de igualdade que deve ser buscado (UNDP, 
2015; WB, 2006). O Banco Mundial defende a igualdade de direitos e de oportuni-
dades, mas não explicita a defesa da igualdade de resultados (WB, 2006). Uma visão 
mais próxima da tradição libertária. O Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento possui uma abordagem teórica do desenvolvimento baseada no conceito 
de Desenvolvimento Humano, do pensador Amartya Sen (UNDP, 2015). Conceito mais 
próximo do igualitarismo.

O debate sobre o que é um desenvolvimento social justo implica os termos “igualda-
de” e “equidade”, usados intercambiáveis ou diferentemente um do outro. O World 
Bank (2006) usa muitas vezes o termo equidade, no lugar de igualdade, para se referir 
à justiça social, pois a igualdade de resultados não é, necessariamente, um objetivo 
para às políticas sociais.

A equidade leva à igualdade se os arranjos sociais e econômicos forem imparciais 
(WB, 2006). Nesse sentido, as estruturas não beneficiam sistematicamente um indi-



71

víduo no lugar de outro por razões arbitrárias e injustificáveis. Dessa forma, arranjos 
sociais e econômicos são aprimorados equitativamente porque geram ambientes que 
proporcionam oportunidades de fato às pessoas, e não apenas oportunidades teóri-
cas. 

2.1.4.3.1 “Igualdade de que? ”

Conforme Sen (1992), “igualdade” é sempre definida implicitamente dentro de um 
espectro específico a partir de uma importância maior – renda, direitos. Então, essa 
definição é tomada como “igualdade” em si: igualdade na “distribuição de renda”, 
igualdade de direitos, igualdade de oportunidade. Ou seja, “igualdade” pode ser inter-
pretada de diferentes maneiras.

Os seres humanos em sua individualidade são únicos. Cada um com as próprias ca-
racterísticas. Diferem nas condições sociais, habilidades e aptidões, gostos e prefe-
rências, desejos e objetivos, e principalmente em valores. Em fato, a diversidade é um 
dos principais desafios em avaliar e comparar o bem-estar entre os indivíduos (Runt 
Veenhoven, 2002). 

As vantagens e desvantagens relativas que as pessoas têm, comparadas, podem ser 
julgadas sob diferentes variáveis. Por exemplo, rendimentos financeiros, riquezas, 
serviços públicos, recursos, liberdades, direitos, qualidade de vida. Escolher deter-
minada variável é uma decisão difícil e implica uma perspectiva a ser selecionada. 
A escolha do espaço de avaliação é crucial na análise da desigualdade. Por conta da 
diversidade humana, a igualdade em determinado espaço pode criar desigualdade em 
outro. Além do mais, quando se diz “ – algo é desigual”, está em jogo a variável consi-
derada para a afirmativa (Sen, 1992).  

2.1.4.3.2 Desigualdade de oportunidades

Se a desigualdade de resultados é um assunto cheio de discordâncias, a desigualdade 
de oportunidades é tida quase que unanimemente como uma das principais causas 
da pobreza, isto é, falta de bem-estar – pobreza é falta total de bem-estar (Stiglitz et 
al., 2009). Refere-se ao acesso desigual às oportunidades necessárias para viver uma 
vida significativa (UNESCAP, 2015). Nesse sentido, Sen (1992) defende que a “distribui-
ção” deve ocorrer ao redor das coisas que permitem à pessoa conduzir a vida, isto é, 
igual chance de buscar os objetivos da vida. 

Outro fato a ser considerado é a diferença entre igualdade absoluta e igualdade rela-
tiva, conceitos explicados por Capaldi (2002). Igualitarismo absoluto defende a igual-
dade plena. Implica em uma concepção coletiva dos bens, onde todos os bens indivi-
duais são coletivos. Na igualdade relativa, uma prática ou instituição pré-existente 
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é considerada injusta por não promover o tratamento igual às pessoas com base em 
diferenças irrelevantes, como cor da pele. Embora a renda seja usada como um vetor 
de bem-estar, o entendimento de igualdade evoluiu da visão tradicional, de igual-
dade absoluta, para a de igualdade de oportunidade – igualdade relativa –, conforme 
Capaldi (2002).. 

Porém, do mesmo jeito que “igualdade genética” não existe, igualdade absoluta de 
oportunidade também não (J. Friedmann, 1996). Por exemplo, como promover igual-
dade de oportunidade entre uma pessoa com necessidades especiais e outra sem 
necessidades especiais? Não se pode alcançar “igualdade” plena de oportunidade em 
nenhum sentido (J. Friedmann, 1996). Por isso, Milton e Rose Friedman (2015) com-
preendem igualdade de oportunidade como a possibilidade de que todos os talentos, 
em sua diversidade, tenham espaço para serem desenvolvidos. Não devem existir 
obstáculos arbitrários que impeçam às pessoas alcançar os objetivos que elas têm ca-
pacidade, habilidade e vontade de conseguir: este é um princípio de liberdade. Nesse 
ponto específico, a visão de Milton e Rose Friedman (2015) sobre igualdade de opor-
tunidade é próxima à de Amartya Sen (1999): o que deve ser equalizado para atingir 
o bem-estar não são os meios de vida, mas as oportunidades reais que permitem às 
pessoas seguirem com a vida que elas mesmo escolheram.

Para Sen (1992) as “capacidades” devem ser a medida de igualdade, pois são vetor de 
bem-estar. São as opções reais que uma pessoa tem para buscar subjetivamente os 
objetivos da vida que mais quer. O que é permitido efetivamente ser ou fazer. Li-
berdade de escolher e agir. Assim, não considera apenas os “meios” – distribuição de 
coisas e recursos, que em si pode não significar “igualdade” –, mas também as “capa-
cidades” das pessoas em transformar esses “meios” em realizações. 

Sen (1992) propõe que a distribuição aconteça em torno das coisas que permitem à 
pessoa conduzir a vida. A avaliação individual de bem-estar está ligada à capacidade 
– chances reais – de um sujeito em alcançar e manter as condições de “funcionamen-
to” que constituem o bem-estar. Como a nutrição, uma boa saúde, liberdade de ir e 
vir.

2.1.5 Abordagens
As teorias sobre a natureza de uma boa vida e os vetores de bem-estar, estudadas 
anteriormente, se delineiam sobre a pesquisa de bem-estar humano. Dado a isso, 
atualmente, o bem-estar pode ser classificado como Bem-Estar Objetivo e Bem-Estar 
Subjetivo. O primeiro é baseado em fatores materiais objetivos observáveis, como 
renda, desemprego, poder de compra, saúde. O segundo é relativo a fatores psicológi-
cos das pessoas (D’Acci, 2011).
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A psicologia tem usado as avaliações subjetivas para mensurar o bem-estar (Ryan & 
Deci, 2001). Parte dos economistas, conforme Dolan e Peasgood (2008), compreendem 
que os fatores objetivos – como a renda – são um meio mais efetivo de analisar o bem-
-estar, já que devido à diversidade do homem é difícil promover a atenção aos desejos 
individuais sem o estabelecimento de um veículo comum.

2.1.5.1 Bem-estar objetivo
Kahneman et al. (1999) entendem que diferente do Bem-Estar Subjetivo, em que exis-
te uma vasta complexidade, discordâncias e um conjunto de investigações direta-
mente ligadas a si, o Bem-Estar Objetivo, por conta de sua natureza, pode ser um con-
ceito muito mais simples de compreender. Relaciona-se às características objetivas 
da sociedade, como pobreza, mortalidade infantil, taxa de crime, poluição. De acordo 
com Diener e Suh (1997) o Bem-Estar Objetivo é associado a Indicadores Sociais. E não 
há diferença entre os dois conceitos.

Segundo Dolan e Peasgood (2008), a constituição do bem-estar é enquadrada por 
alguns economistas em termos de “utilidade”. Tal como representado pelas pre-
ferências: “– eu gosto, então é útil”. Como o grau de preferências realizadas de um 
indivíduo é determinado inclusive por limitações em seu orçamento, algumas visões 
econômicas dão mais atenção à renda como catalisador de bem-estar. Sendo assim, o 
bem-estar é definido como objetivo, pois são os elementos “comensuráveis”, como a 
renda, que determinarão o estado de bem-estar da pessoa.

Os economistas propensos ao utilitarismo consideram as escolhas humanas, como 
a satisfação das preferências, uma medida fundamental do bem-estar humano, de 
acordo com Boz (2009). Se o indivíduo está interessado, ele preferirá ‘a’ a ‘b’, apenas 
se acreditar que ‘a’ é melhor que ‘b’ para ele. No Utilitarismo o bem-estar também é 
ligado ao bem-estar material das pessoas. Sendo assim, quando o indivíduo possuir 
condições materiais e liberdade para realizar seus desejos, poderia escolher aquilo 
que traga bem-estar a si, sem a imposição ou opressão dos outros. Por isso, a renda é 
um dos principais critérios de análise da abordagem objetiva do bem-estar.

2.1.5.1.1 Crítica a abordagem objetiva – Renda como 
indicador de bem-estar: o Paradoxo de Easterlin

O crescimento econômico melhora o bem-estar? O Paradoxo de Richard Ainley Eas-
terlin (1974) sugere que em termos de felicidade humana há um limite de crescimento 
econômico para além do qual é inócuo alcançar mais riqueza, isto é, a partir de deter-
minado ponto, a riqueza não teria implicação alguma sobre a felicidade do homem. 
Além disso, a dissociação entre renda e felicidade em algum limite, implicaria que o 
Produto Interno Bruto realmente não seria uma boa medida para o bem-estar. 
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Devido ao criticismo, Richard A. Easterlin (2016) faz alguns esclarecimentos concer-
nentes ao Paradoxo. Primeiro, o paradoxo visa identificar se há ou não uma tendência 
direta entre felicidade e renda ou bem-estar e renda. Segundo, não investiga a ten-
dência da felicidade em relação ao crescimento econômico exatamente. 

O Paradoxo estabelece que até certo ponto no tempo tanto a felicidade quanto a 
renda variam no mesmo ritmo entre as nações e interiormente a cada país, ou seja, 
em curto prazo tanto a renda quanto a felicidade variam juntas na mesma tendência. 
Todavia, a relação positiva a curto prazo não configura relação geral de tendência, já 
que o crescimento do Produto Interno Bruto a longo prazo é díspare do crescimento 
da felicidade (Richard A. Easterlin, 2016).

Sacks, Stevenson, e Stevenson (2012) argumentam que o “paradoxo” é equivocado. A 
conclusão tem importantes implicações para a política e para a ciência. Se o aumen-
to da renda não aumenta o bem-estar humano, então as ações políticas devem se 
concentrar em outros objetivos que não sejam o crescimento econômico. Isso torna-
ria nula as investigações do papel da renda relativa, atualmente considerada central 
no estudo de bem-estar (Sacks et al., 2012). Entre outros críticos de Easterlin estão 
Stevenson e Wolfers (2013); Diener, Tay, e Oishi (2013); e Ruut Veenhoven e Vergunst 
(2014).

O estudo de Stevenson e Wolfers (2013) aponta relação positiva entre crescimento de 
renda e bem-estar ao longo do tempo, ao comparar dados em países e entre países. 
Tanto a curto quanto a longo prazo. 

Para Ruut Veenhoven e Vergunst (2014) a posição que nega a coincidência entre 
desenvolvimento econômico e a felicidade foi abandonada por Easterlin, porém, 
continua a sustentar que ao longo do tempo a relação desaparece. Ruut Veenhoven 
e Vergunst (2014) reiteram, em seu estudo, que há correlação entre crescimento do 
Produto Interno Bruto e bem-estar. Mas ressaltam que o crescimento da felicidade 
em razão ao Produto Interno Bruto não ocorre na mesma proporção, pois a correlação 
não é de um para um. Mesmo assim, os pesquisadores reconhecem que o ganho de 
uma em relação ao outro é significativo.

Nada obstante, há volatilidade quanto a conclusões nessa matéria em trabalhos di-
ferentes de mesmos autores. Diener e Seligman (2004) argumentam, a princípio, que 
parece existir apenas uma fraca relação entre bem-estar e crescimento econômico. 
Mais tarde, Diener et al. (2013) reconhecem que o aumento na renda é significante e 
associado ao crescimento de bem-estar.

Outros estudiosos, embora não apresentem dados para justificar sua afirmação, cor-
roboram a declaração de Richard A. Easterlin (2016), ao reconhecer um ponto de satis-
fação onde não importa se há aumento de renda, o nível de bem-estar permanece 
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igual (A. E. Clark, Frijters, & Shields, 2008; di Tella & MacCulloch, 2008; Layard, 2003).

Uma questão no paradoxo diz respeito aos diferentes conjuntos de dados avaliadas 
pelos pesquisadores (Richard A. Easterlin, 2016). Séries de dados diferentes darão re-
sultados diferentes, mas se os dados forem os mesmos, com exceção à interpretação, 
o resultado será conservado (Meadows, 1998). Por conta disso, Richard A. Easterlin 
(2016) levanta algumas recomendações: (1) sentimentos auto reportados de bem-estar 
necessitam de vários estudos; (2) uma série de análises de dados são necessárias para 
responder a essas questões; e (3) qual é o grau de importância da relação entre cresci-
mento econômico e bem-estar.

Um relatório da Pew Research (Pew, 2014) mostra que os países desenvolvidos são 
geralmente mais felizes com a sua situação de vida do que os Estados em desenvolvi-
mento, mas atesta que não há proporção direta entre o aumento do Produto Interno 
Bruto e a felicidade nas nações desenvolvidas. Na verdade, existe uma regressão a 
certa altura. Por outro lado, ganhos no Produto Interno Bruto de países em desen-
volvimento têm contribuído sobremaneira para um crescimento da percepção de 
bem-estar entre seus cidadãos. Porém, o estudo apresenta as mesmas limitações já 
apresentadas (Cf. parágrafo anterior). Embora sua abrangência geográfica seja ampla 
– 43 países –, o conjunto de dados é de um curto período de tempo, de 2007 a 2013.

Em contraste, o Gabinete para a Estatística Nacional do Reino Unido chegou à uma 
conclusão diferente da Pew Research (Pew, 2014). Dados estatísticos de questionários 
feitos no Reino Unido mostraram que existe forte relação entre satisfação de vida, 
senso de valor, falta de ansiedade e patrimônio financeiro líquido (ONS, 2015b). 

Indefinidamente poder-se-ia dissertar sobre diferentes investigações para por e 
contrapor dados e interpretações. Ainda assim, chegar a uma teoria da relação entre 
renda e bem-estar seria o trabalho de uma vida. Todavia, não se pode afirmar convic-
tamente que a renda não possui relação com o bem-estar. Um dos entendimentos é de 
que a renda não é a única dimensão, nem muito menos a mais correta ou equivocada, 
para mensurar o bem-estar humano.

2.1.5.2 Bem-estar subjetivo
O bem-estar na psicologia positiva – ou psicologia hedônica – é o que pode ser enten-
dido por Bem-Estar Subjetivo. A visão predominante dos psicólogos hedonistas é a de 
que o bem-estar é composto de felicidade. Tem relação com experiências de prazer 
e desprazer construídas para incluir todos os julgamentos sobre os bons e os maus 
elementos da vida (Kahneman et al., 1999). Todavia, Ryan e Deci (2001) apontam que o 
Bem-Estar Subjetivo pode incluir qualidade de vida (julgamentos cognitivos da satis-
fação de vida) e felicidade – avaliações afetivas das emoções e humor.
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Embora existam muitos meios de avaliar o contínuo de prazer e dor na experiência 
humana, a maior parte da pesquisa da psicologia tem avaliado o bem-estar subjeti-
vo (Ryan & Deci, 2001). Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985) identificaram que o 
bem-estar subjetivo (SWB – Subjective Well-Being) possui três componentes: afeto 
positivo, afeto negativo e satisfação de vida. 

Afeto positivo e negativo são relativos aos aspectos afetivo-emocionais; enquanto 
satisfação de vida a um processo de julgamento cognitivo (Diener et al., 1985). Con-
forme Diener et al. (1985) a medição da satisfação de vida de uma pessoa não depende 
de domínios externamente impostos por um pesquisador, mas de julgamentos – cog-
nitivos – que a própria pessoa fará da satisfação de vida a considerar as circunstân-
cias que acredita serem ideais para si própria.

O título do trabalho de Kahneman et al. (1999) “Well-being: The Foundations of He-
donic Psychology” deixa clara a equiparação entre hedonismo e bem-estar, mas uma 
interpretação mais estrita do bem-estar hedônico consideraria apenas a emoção po-
sitiva e negativa sentida pelo indivíduo como índice de felicidade (Ryan & Deci, 2001). 
Entretanto, o Bem-Estar Subjetivo pode incluir também Qualidade de Vida entre seus 
componentes (Diener et al., 1985). Isso implica em uma avaliação cognitiva da satisfa-
ção da pessoa (Diener et al., 1985; Ryan & Deci, 2001).

Para Diener e Suh (1997) a maior diferença entre Bem-Estar Objetivo e Bem-Estar 
Subjetivo está no fato de que o primeiro é focado em eventos que ocorrem na socie-
dade – qualitativos e medidos estatisticamente –, ao invés de julgamentos individuais 
das pessoas a respeito de seu ambiente. Concluem que entre os vários fatores que 
contribuem para a importância do Bem-Estar Subjetivo está o entendimento de que 
muitas coisas são desejadas na vida, mas os indivíduos podem atribuir diferentes va-
lores de importância a elas. Por isso, a satisfação de vida é um elemento do bem-estar 
subjetivo que foca nos julgamentos da própria pessoa.

2.1.5.2.1 Crítica à avaliação do bem-estar subjetivo

Uma questão no bem-estar subjetivo está relacionada com a medição. Qualquer 
estrutura de medição está sujeita a distorções (Meadows, 1998). Por isso, análises 
sistemáticas dos indicadores e índices de bem-estar são necessárias para perceber 
metodologias, objetivos e estrutura de pensamento associada (Wiseman et al., 2006). 

Medidas de Bem-Estar Subjetivo geralmente são relativas ao sujeito, e operam no 
nível da microanálise. Uma abordagem é ouvir o que as pessoas têm a dizer. Pesqui-
sas em vários campos fazem questionários para recolher dados sobre o bem-estar 
subjetivo dos indivíduos, entre as questões estão perguntas como: “no geral, o quão 
feliz você está com a sua vida? “. Tais questionários dependem da percepção subjetiva 
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de cada sujeito, o que causa discussões sobre sua validade entre vários estudiosos, so-
bretudo de alguns economistas que defendem as medidas de bem-estar objetivo – Cf. 
Murray e Taylor (2013). Sendo assim, a questão é como criar um questionário efetivo 
que possa capturar as várias percepções do bem-estar subjetivo da pessoa sem, inclu-
sive premeditadamente, influenciar as respostas e/ou os resultados.

Se os resultados do bem-estar auto reportados trazem medidas precisas sobre a ex-
periência humana – não são randômicas, acidentalmente ou deliberadamente menti-
rosas, ou irremediavelmente afetadas pela possibilidade de não poderem ser compa-
radas entre os indivíduos –, esses dados oferecem oportunidades importantes para 
pesquisadores e gestão pública (Diener & Suh, 1997). Estudos avançados, e empíricos, 
apontam para a validade desses questionários na investigação do bem-estar subjetivo 
(Oswald & Wu, 2010).

Oswald e Wu (2010) demonstram uma confirmação objetiva das medidas subjetivas 
de bem-estar no Estados Unidos. O estudo não se atém a pessoas, mas sim a lugares, 
que podem ser objetivamente agradáveis ou desagradáveis. Os pesquisadores usaram 
dados do Behavioral Risk Factor Surveillance System para construir um ranking, por 
estado, do nível médio de felicidade dos indivíduos, e compará-los com os indicadores 
subjetivos de qualidade de vida dos estados. Os estados com alto ranking em medidas 
objetivas de qualidade de vida – como taxa de crime, poluição e custo de vida – tam-
bém tinham alta satisfação de vida reportada por seus cidadãos.

As demonstrações das relações estatísticas entre bem-estar auto reportado e ques-
tões fisiológicas do homem – como pressão sanguínea – são outras possíveis compro-
vações da validade dos questionários de bem-estar (Oswald & Wu, 2010). Monitora-
mento das atividades físicas, batimentos cardíacos, acompanhamento nutricional, 
padrões de sono, são aplicações tradicionais de uma área de pesquisa, chamada 
Informática do Bem-Estar, que usa tecnologias da informação e comunicação como 
ferramentas de análises de grandes conjuntos de dados para medir e promover o 
bem-estar das pessoas (Honkela, Izzatdust, & Lagus, 2012).

As mídias sociais também têm se tornado uma plataforma para pesquisadores 
entenderem as tendências sociais, psicológicas e da saúde pública. Por exemplo, no 
Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia está em andamento um 
projeto que visa medir e determinar o bem-estar psicológico – medido pela satisfação 
de vida – e físico de uma comunidade a partir da linguagem de texto das pessoas nos 
posts das redes sociais (Schwartz et al., 2016). Peculiaridades e atributos pessoais das 
pessoas, como satisfação de vida, orientação sexual, origem étnica, visões políticas, 
religião, personalidade, inteligência e outros, podem ser preditos com alto grau de 
precisão baseado no histórico de likes dos usuários no Facebook (Kosinski, Stillwell, & 
Graepel, 2013).
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2.1.5.3 Abordagem holística: bem-estar 
objetivo e subjetivo em conjunto
Alguns estudiosos – conferir Andrews e Withey (2012) – focam em componentes 
objetivos da vida que as pessoas precisam para prosperar. Outros – conferir Kahne-
man et al. (1999) –, nas perspectivas subjetivas. De acordo com Bergheim e Schneider 
(2006) promover bem-estar é criar condições para que as pessoas vivam bem e com 
grandiosidade. Rastrear essas condições e mensurá-las é importante para a criação, 
manutenção e ajustes nas políticas públicas. No entanto, muitos indicadores falham 
em medir o que as pessoas pensam sobre as suas vidas.

Brock (1989) concluiu que é um erro se fixar apenas em uma teoria da Qualidade de 
Vida. Ao invés disso, recomendou observar os aspectos específicos de cada teoria 
para qualquer conta geral de Qualidade de Vida ou de uma “boa vida”. Os utilitaristas 
defendem a importância de uma única medida para o bem-estar humano, que não 
seja dependente da subjetividade de cada pessoa, para assim, permitir comparação 
entre os sujeitos. São opostos aos elementos não comensuráveis (Stanton, 2007). Em 
contraste, outros defendem uma visão pluralista do bem-estar, que leve em conside-
ração aspectos objetivos e subjetivos (Stiglitz et al., 2009).

As questões sobre os fatores que impactam a qualidade de vida podem ser estudadas 
em diferentes dimensões, mas conforme estudiosos definem, há uma extrema im-
portância em interconectá-las para ter o conjunto da situação (Lounsbury & Mitchell, 
2009; UNDP, 2016). Kahneman et al. (1999) elencam seis aspectos que consideram re-
levantes para o estudo de bem-estar: (1) contexto sociocultural – qualquer avaliação 
da qualidade de vida é embarcada no contexto sociocultural do sujeito e do avaliador, 
por isso diferentes visões sobre a constituição de uma boa vida devem fazer parte 
da análise; (2) características objetivas, como níveis de educação, saúde, pobreza, 
mortalidade infantil, sustentabilidade ambiental, taxas de crime; (3) características 
subjetivas do indivíduo – satisfação de vida e valores que contribuem para seu julga-
mento, ideais, aspirações, outras pessoas e as suas experiências; (4) estados de humor 
– o humor dos indivíduos varia muito de uns para os outros, o que pesa sobre o seu 
bem-estar, e.g., pessimismo, otimismo; (5) estados emocionais – prazer e sofrimento 
imediato, e.g., alegria, tristeza, raiva; e (6) sistemas neurais – inclui a bioquímica dos 
hormônios e neurotransmissores, níveis de dopamina, função genética no bem-estar 
e o uso de métodos de ressonância magnética.

As relações entre os indivíduos e os sistemas – governamentais, especialmente – 
são complexas. Ao longo da história diferentes atores têm tentado compatibilizar 
as necessidades das pessoas. A interdependência entre os indivíduos e a sociedade, 
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como os impactos causados pelas políticas públicas na vida das pessoas, é chamada de 
Ecossistema do Desenvolvimento Humano (Warner & Kern, 2013). 

Modelos Socioecológicos de Desenvolvimento Humano envolvem um corpo teórico 
preocupado com os processos e condições que governam o desenvolvimento humano 
ao longo da vida no ambiente real e atual em que os seres humanos estão inseridos 
(Bronfenbrenner, 1994). As teorias de Sistemas Ecológicos tratam o ser humano com 
um agente ativo e dinâmico, constantemente a moldar e a ser moldado pelo ambiente 
e contexto em que está inserido (Lounsbury & Mitchell, 2009).

Considerar que as várias dimensões da sociedade não são elementos desconexos da 
vida do homem é importante para mensurar o bem-estar humano. As diversas vari-
áveis de mensuração são interligadas em uma série de camadas (Stiglitz et al., 2009). 
Na teoria da resiliência aplicada aos sistemas socioecológicos, os processos de mu-
dança são compreendidos a partir de uma visão expandida. O sistema é considerado 
aberto, tanto as variáveis quanto as condições do sistema não são constantes, o que 
não necessariamente significa caos, pois as interações entre diversos agentes podem 
seguir a regras simples possivelmente observáveis a partir das relações entre os ele-
mentos, e não do isolamento de suas condições (Buschbacher, 2014).

O Modelo Socioecológico de Bronfenbrenner (1994) abaliza que o ambiente ecológico 
é concebido de um conjunto de estruturas aninhadas, cada uma dentro da outra, que é 
sumariamente composto de cinco sistemas: (1) Microsistemas – um sistema de intera-
ção entre dois, as pessoas e as atividades interpessoais enfrentadas diretamente, e.g., 
o lar e a escola; (2) Mesosistemas, o processo interativo decorrente das ligações entre 
a pessoa e um ou mais sistemas, e.g., os efeitos da escola sobre o trabalho; (3) Exosis-
temas, as ligações entre duas ou mais configurações, e.g., os efeitos do ambiente do 
lar de um gestor sobre o tratamento que tem com os funcionários subordinados a si 
na empresa que trabalha; (4) Macrosistemas consistem em dois padrões de sistemas 
‘micro’ e ‘meso’ acrescidos de características ‘exo’ de um cultura ou subcultura, e.g., o 
contexto social e econômico; e (5) Cronosistemas, o padrão de eventos que acontecem 
ao longo do tempo no ambiente e circunstâncias sócio históricas.

2.1.6 Conceitos relacionados
Existem aspectos correlatos entre os conceitos (1) “bem-estar (Kahneman et al., 
1999)”, (3) “desenvolvimento humano (UNDP, 2015)” e (4) “desenvolvimento susten-
tável (Brundtland et al., 1987). Burchi e Gnesi (2016) consideram não haver diferença 
substancial entre bem-estar humano e desenvolvimento humano. É possível fazer 
uma equiparação entre os conceitos de desenvolvimento sustentável e bem-estar a 
partir do que vislumbram alcançar e de como são avaliados em uma sociedade (KA-
TES et al., 2005).
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2.1.6.1 Desenvolvimento Humano
Para Burchi e Gnesi (2016) não existe diferença substancial entre o Desenvolvimento 
Humano e bem-estar humano, ou seja, os autores consideram os conceitos compatí-
veis e com mesmo sentido. Mas o que é Desenvolvimento Humano?

Ao tratar de desenvolvimento, às vezes é posto mais foco nos meios – renda, riqueza, 
desenvolvimento econômico – do que nos resultados que esses meios proporcionam. 
O objetivo básico de qualquer desenvolvimento é o bem-estar humano. Logo, a renda 
e o crescimento econômico são catalisadores, mas não o objetivo final do desenvol-
vimento (UNDP, 2015). Embora o Produto Interno Bruno e o crescimento econômico 
emergiram como indicadores de progresso em muitos países, essas medidas não 
foram criadas com a intenção de mensurar o bem-estar humano (Kuznets, 1937).

Por conta disso, em 1990 o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento Humano) introduziu, juntamente ao primeiro Relatório de Desenvolvimento 
Humano, uma nova abordagem focada no desenvolvimento do bem-estar huma-
no: a abordagem de desenvolvimento humano (UNDP, 1990). Nasceu através do Dr. 
Mahbub Ul Haq (1934-1998), ex-economista do Banco Mundial e ex-ministro das 
finanças do Paquistão. É fundamentada na Abordagem das Capacidades – definida 
em termos de compreender se as pessoas são capazes de “ser” e “fazer” o que mais 
desejam na vida – do indiano Amartya Sen, economista ganhador do prêmio Nobel (D. 
A. Clark, 2005). As ideias sobre as relações entre o crescimento econômico e o desen-
volvimento também influenciaram a abordagem (UNDP, 1990).

Desenvolvimento Humano é um processo de expandir as oportunidades – das mais 
básicas e essenciais, uma boa vida, saúde e educação, a muitas outras – e as escolhas 
que as pessoas têm ou podem fazer em ordem a promover o sustento. O objetivo é 
possibilitar que desfrutem de uma vida saudável, criativa e longeva (UNDP, 1990). 

A abordagem defende que é possível observar as realizações efetivas do ser humano, 
mas analisar a extensão das escolhas disponíveis é mais complexo. O real conjunto 
de conquistas de qualquer variável apenas indica que é parte das escolhas possíveis, 
mas não resume todas disponíveis, ou indisponíveis. Sendo assim, o alcance poten-
cial do ser humano pode ir muito além da performance atingida ou ficar aquém da 
potencial. Portanto, existem dois lados no Desenvolvimento Humano, um é a forma-
ção de capacidades, e o outro, o uso que será feito das capacidades para desenvolver 
bem-estar (Ranis, Stewart, & Samman, 2006).
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2.1.6.2 Desenvolvimento Sustentável e sus-
tentabilidade
A promoção do bem-estar humano não é um elemento isolado do meio ambiente. 
Meio Ambiente e Desenvolvimento são conceitos inseparáveis, não entidades dis-
tintas das ações, ambições e necessidades humanas. É impossível defendê-los sem 
considerar os seres humanos (Brundtland et al., 1987).

Conforme Brundtland et al. (1987) Desenvolvimento Sustentável é assegurar as 
necessidades das pessoas no presente sem comprometer a possibilidade das gerações 
futuras. O conceito implica limitações do estado de desenvolvimento – tecnologia e 
sociedade – sobre os recursos ambientais pela capacidade da biosfera em absorver 
os efeitos da ação humana, isto é, conciliação entre desenvolvimento e os limites 
ambientais.

A definição de Brundtland et al. (1987) istiga questões sobre o que deve ser (1) sus-
tentado – mantido, continuado –, (2) desenvolvido, (3) as relações entre as entidades 
sustentadas e desenvolvidas, e a (4) extensão do futuro imaginado – até quando 
desenvolver ou sustentar tal coisa. Um estudo, do Conselho de Desenvolvimento 
Sustentável da Academia Nacional de Ciências do Estados Unidos da América (NRC, 
1999), busca trazer clareza ao conceito: o que deve ser sustentado é a natureza, a 
vida – principalmente a humana – e a comunidade; o que deve ser desenvolvido são as 
pessoas, a economia e a sociedade 

As definições sobre Desenvolvimento Sustentável estão implícitas ou explícitas. 
Kates, Parris, e Leiserowitz (2005) não fazem distinção entre bem-estar e desen-
volvimento sustentável, pois, na maioria das vezes, tanto os índices de bem-estar 
quanto os de sustentabilidade visam sustentar e desenvolver as mesmas coisas. O 
objetivo principal é promover uma boa vida às pessoas. A noção de desenvolvimento 
sustentável no relatório de Brundtland et al. (1987), por exemplo, tem a intenção de 
enquadrar todas as dimensões da vida humana – econômica, social, bem-estar –, um 
conceito muito próximo ao de bem-estar multidimensional. Contudo, Stiglitz et al. 
(2009) distinguem entre uma avaliação do estado de bem-estar atual de uma pessoa 
e uma avaliação de sustentabilidade. O bem-estar vigente de um ser humano está 
relacionado não apenas a aspectos econômicos, mas também aos não-econômicos. A 
sustentação do nível de bem-estar ao longo do tempo, isto é, sustentabilidade, depen-
derá da herança deixada – natural, física, humana, social – para as futuras gerações.
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2.1.6.3 Felicidade
O ser humano possui necessidades biológicas básicas em ordem a sobreviver e se 
reproduzir. Deseja coisas que quer ou precisa. Como criatura com sistema nervoso 
central, é impelido a suprir necessidades e apreciar o sucesso resultante, mas o con-
trário cria frustrações. O sucesso gera sentimentos positivos – felicidade –, o insuces-
so, sentimentos negativos (Baumeister et al., 2013). 

Na concepção de Adam Smith (2015) – exposta em The Theory of Moral Sentiments, 
versão original data de 1759 – nenhum propósito, além da felicidade, se ajusta como o 
bem final mais elevado para a humanidade. “A felicidade consiste em tranquilidade 
e alegria (Smith, 2015:78, tradução do autor)”. Smith (2015) observa que o comporta-
mento natural da sociedade é trabalhar para a promoção da felicidade. E conclui, a 
maior fonte de miséria e desordem na humanidade provém do excesso de diferença 
entre: ricos e pobres – prevaricação; o privado e o público – ambição; anonimato e 
notabilidade – vanglória. Smith (2015) classifica como miserável aquele que está sob 
influência dessas paixões.

Porém, embora a felicidade seja importante na vida, não é suficiente para, sozinha, 
fazer com que uma pessoa tenha uma boa vida (Baumeister et al., 2013). Para isso, 
outros elementos são necessários, como dar sentido à vida e às coisas. E este último 
depende da cultura e do contexto do sujeito. Por exemplo, ativistas podem sujeitar-
-se a situações difíceis, de infelicidade, por acreditar que a ação levará ao alcance da 
causa desejada. Isso pode trazer sentido e significado à vida. Baumeister et al. (2013) 
conclui que a felicidade pode se limitar a momentos de prazer, mas “sentido de vida” é 
ligado ao tempo, subordinado a avaliações passadas, presentes e futuras.

O equilíbrio no nível de felicidade é importante ao ser humano. Do ponto de vista 
social, a felicidade em demasia pode ser associada a um comportamento egoísta e 
à uma vida fácil. Isto é, o sucesso constante na obtenção da felicidade pode levar as 
pessoas a sentir que a vida seja banal. Indivíduos que sentem muito significado na 
vida podem ter mais prazer em dar do que receber, enquanto pessoas com alto índice 
de felicidade, mais alegria em receber. Todavia, se o pensamento do sujeito estiver 
focado sobremaneira além do presente, no passado ou futuro, pode ser sinal de uma 
vida altamente infeliz, embora como muito sentido (Seligman, 2011).

Como determinar se uma pessoa é feliz? Como dizer se alguém é mais feliz que 
outro? A vida de uma pessoa é uma coleção de momentos ao longo do tempo, expe-
riências passadas, atuais, lembradas. Um dos métodos de mensuração de bem-estar 
subjetivo é por meio de questionários auto reportados – “No geral, como você está 
feliz com a sua vida? “. A resposta, explicitamente, requererá o resgate de memórias 
anteriores, ou seja, perguntas sobre satisfação de vida envolvem avaliações além da 
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experiência atual (Kahneman & Riis, 2005).

De acordo com Kahneman e Riis (2005) perguntar como uma pessoa se sente em 
relação a episódios passados ou presentes não é a mesma coisa. Devido a existência 
de dois sistemas de estados mentais – um desempenha papel na avaliação passada 
dos episódios e outro, na avaliação presente –, os seres humanos avaliam a utilidade 
dos eventos de maneiras diferentes (Kahneman, 1999a, 1999b): utilidade da decisão, 
utilidade experimentada e utilidade lembrada. 

Existem vários níveis instantâneos de dor ou prazer que uma pessoa sente em cada 
momento de uma experiência, essa utilidade instantânea é a utilidade experimenta-
da. Definida como o resultado total da experiência desses momentos a partir de um 
ponto de referência tomado em relação a todo o período do evento. Sendo assim, é 
a experiência hedônica total do evento. A utilidade lembrada é diferente da experi-
ência sentida pelo sujeito no momento do evento: é um julgamento retrospectivo da 
utilidade experimentada em um episódio anterior. Enquanto a utilidade da decisão 
está em jogo se diante de duas possibilidades de escolha o indivíduo selecionar a mais 
útil (Kahneman, 1999a). 

Dessa maneira, Kahneman (1999b) distingue felicidade objetiva, aquela sentida no 
momento exato da experiência, e felicidade subjetiva, derivada de julgamentos atuais 
sobre situações passadas. É fácil fazer um julgamento equivocado sobre uma experi-
ência passada, acreditar que uma coisa era muito melhor – ou pior – do que realmente 
era. Por isso, Kahneman (1999b) argumenta que a real “utilidade” está no momento 
atual da experiência. Portanto, para medir a felicidade objetivamente é necessário 
um registro contínuo das experiências das pessoas.
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3 Mensurar o bem-estar
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Indicadores servem para monitorar sistemas complexos considerados importantes. 
Fazem parte da vida, são necessários no fluxo de informação usado para entender o 
mundo, tomar decisões e planejar ações para criar ou mensurar valor. São sínteses e 
abstrações: refletem o pensamento, as coisas mais consideradas, valores (Meadows, 
1998).

Os indicadores podem ser simples ou compostos. Indicadores simples são medidas, 
uma correspondência atribuída à uma entidade real na relação de um para um. Os 
compostos, geralmente são índices e/ou métricas. Uma maneira de circunscrever o 
problema da grande quantidade de variáveis a serem analisadas a partir da síntese 
em um único número (Nardo, Saisana, Saltelli, & Tarantola, 2005). Por exemplo, o 
Índice de Desenvolvimento Humano (UNDP, 2015).

Segundo Meadows (1998) nenhum indicador é o sistema em si, mas abstrações hu-
manas do sistema a partir de modelos imperfeitos. Nenhuma regra de codificação de 
um sistema formal dará o sistema real. Por maior que seja a quantidade de indicado-
res, nunca será possível ter a completude da informação. Por isso vários estudiosos 
(Alkire, Conconi, & Roche, 2012; Nardo et al., 2005) defendem que não basta apenas 
ter um indicador para avaliar o bem-estar ou a pobreza, pois não será suficiente para 
representar as relações complexas do sistema. É necessário um sistema informativo 
que represente muitas visões de mundo.

Não apenas é medido o que tem valor, mas é valorizado o que é medido; uma relação 
recíproca (Warner & Kern, 2013). Por exemplo, os índices das bolsas de valores são 
indicadores que resultam das informações sobre os investimentos e induzem a novos 
investimentos. Indicadores são ferramentas de mudanças e aprendizado. Sua presen-
ça, ausência ou proeminência afeta o comportamento. Estão no centro da tomada de 
decisão; quase toda decisão humana tem a pretensão de trazer condições ou estado 
a um sistema: alfabetização, erradicação da pobreza, saúde. A partir de indicadores, 
ações são tomadas quando há discrepância entre os resultados pretendidos e o estado 
percebido do sistema (Meadows, 1998).

O indicador não é exatamente a medida, mas um catalisador ou estado associado, pois 
pode ter ruídos ou estar atrasado. Se o indicador do estado do sistema for mal esco-
lhido, impreciso, atrasado, corrompido, com ruído ou tendencioso, as decisões base-
adas nele não serão efetivas. Os indicadores estão sujeitos a vários problemas: a agre-
gação estatística que não permite o reconhecimento de seus componentes; medir o 
que é possível, ao invés do que é necessário; dependência de um modelo ruim ou falso 
que não corresponde à realidade do sistema ou ao que se quer medir; falsificação e 
manipulação premeditada do modelo para atender interesses próprios ao invés de 
retratar a realidade; tirar a atenção da experiência real; e incompletude (Meadows, 
1998).
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Por mais problemas que os indicadores possam apresentar, é impossível viver sem 
eles. Devido à quantidade de informações que há no mundo, seria impossível lidar 
com toda a informação sem qualquer tipo de síntese ou abstração (Nardo et al., 2005). 
O indicador escolhido para representar a realidade é construído com base nas apre-
ensões perceptivas da realidade do construtor do modelo. A construção isenta é im-
possível, mas a descrição e a explicação dos fatores determinantes do modelo forne-
cem o entendimento do objeto analisado e da razão da avaliação. Antes, e depois, de 
estar satisfatoriamente pronto, é necessário avaliar e testar o modelo constantemen-
te. Precisam ser dinâmicos, e o ideal é que pudessem se automodelar instantemente 
conforme as mudanças de condições e variáveis (Meadows, 1998).

Os indicadores de bem-estar podem ser (I) simples, de dimensão única; ou (II) com-
postos. Os índices, indicadores compostos, podem ser compêndios de dimensões ou 
fatores relativos ao bem-estar. São compostos por indicadores de bem-estar objetivo 
e/ou subjetivo. Sua abrangência de mensuração pode ser: (a) local e comunitária; (b) 
por metrópole, região metropolitana, cidade e/ou estado (c); nacional; (d) regional-
-internacional e/ou global; ou (e) por temática – e.g., índice de bem-estar no trabalho, 
índice de bem-estar na educação.

Os índices de bem-estar são indicadores compostos, descrevem um múltiplo de 
medidas que são usadas a nível internacional, nacional ou local para medir a relação 
de bem-estar da sociedade. Embora sejam usados diferentes nomes para se referir 
a eles, possuem diversas características em comum, de forma que o seu significado 
não se dá exatamente por aquilo que mede, mas pelo que deseja atingir – felicidade, 
sustentabilidade, igualdade de oportunidades. Seus objetivos são compreender/iden-
tificar o estado de bem-estar humano, suas disparidades e seus domínios, e as áreas 
de fortalecimento ou ajuste de políticas e programas para assegurá-lo e melhorá-lo 
(Warner & Kern, 2013).

3.1 Histórico dos indicadores de 
bem-estar
É possível traçar a história dos índices de bem-estar a partir do surgimento de indi-
cadores sociais mais complexos na Suécia. Nos anos 60 esse país começa a usar, além 
de indicadores econômicos, uma maior e integrada extensão de medidas culturais e 
socioambientais de progresso. A iniciativa surgiu com o intuito de identificar indi-
cadores integrados de bem-estar que correspondessem à prioridade dos cidadãos 
(Erikson, 1989).
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Alguns fenômenos recentes, porém, têm produzido mais oportunidades para a cria-
ção de indicadores de bem-estar, entre eles, os dados abertos (Davies, 2010). Embora, 
no decorrer da história, governos e instituições tenham recolhido dados dos cidadãos 
e controlado as fontes de dados e informação, na “era pré-internet” a redundância e a 
burocracia dos dados nas instituições públicas dificultavam o acesso. Mesmo que em 
muitos países ainda não haja disponibilidade de dados sobre a comunidade, o cenário 
tem mudado na maioria das nações desenvolvidas e em desenvolvimento – conferir 
Brasil (2017). O desenvolvimento das tecnologias de troca digital dos dados, inclusive 
online, e a pressão dos movimentos em defesa de dados abertos propiciaram progres-
sos rumo à disponibilidade online de dados brutos sob licenças abertas (Davies, 2010).

O acesso a dados – da saúde, educação, mobilidade – da comunidade tem proporciona-
do a criação de índices de bem-estar não apenas por governos, mas por muitas insti-
tuições nacionais e internacionais não-governamentais (Mendes-da-Silva, Motoryn, 
& Garcia, 2014; New Economics Foundation, 2016). Esse cenário tem promovido os 
fundamentos da democratização na criação da informação e possibilitado a apresen-
tação, representação e interpretação dos dados para mudanças políticas (Cukier, 2011; 
Davies, 2010).

O interesse em indicadores de bem-estar foi aflorado graças ao reconhecimento de 
seu potencial, que se estende além de monitorar tendências e resultados: são um 
ponto de partida para planejar e desenvolver projetos direcionados aos objetivos e 
prioridades da comunidade (Wiseman et al., 2006).

3.2 Revisão de indicadores de 
bem-estar existentes
É exequível fazer inferências sobre o que são boas políticas ao analisar quais delas 
têm promovido o desenvolvimento e o crescimento econômico da sociedade, mas se 
as medidas são falhas, as inferências também serão (Stiglitz et al., 2009). Qualquer 
sistema de medida deve investigar sobremaneira a relação entre um fenômeno e 
seus possíveis indicadores, pois determinados eventos podem ser correlatos, mas 
sua correlação não implica, necessariamente, causalidade (Diener, 2007). As inferên-
cias feitas com base em medidas falhas, encadearão decisões equivocadas. Por isso, 
é importante compreender a constituição, objetivos e estrutura dos indicadores de 
bem-estar – sejam, simples ou compostos – para, então, usá-los como instrumento de 
mensuração de bem-estar de uma sociedade.
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É possível saber qual o entendimento filosófico, ético e moral de um investigador ou 
instituição a respeito do bem-estar – qual deve ser o vetor de distribuição para a pro-
moção de bem-estar a partir das medidas que usa para avaliar o mesmo. É o processo 
inverso para saber o significado, desconstrução. Essa seção examina indicadores de 
bem-estar. A maior parte dos indicadores analisados são índices, isto é, indicadores 
compostos. Os índices, constantemente, estavam disponibilizados pelas organizações 
responsáveis em formato de relatório. 

A metodologia aplicada para a análise incluiu três componentes principais. O exame 
de diversos relatórios de organizações governamentais e não governamentais para 
revisão de conjuntos de indicadores em países do mundo. A compilação dos temas, 
dimensões, indicadores e medidas em um catálogo. A observação dos critérios de 
seleção dos indicadores em cada estudo.

O ponto de partida foi a criação do inventário de indicadores. Cada indicador é acom-
panhado de seus domínios e critérios de seleção levados em consideração por cada 
organização responsável pelo relatório ou índice, conforme disponibilidade de tais 
informações. Os objetivos-chave para a catalogação foram:

identificar indicadores frequentemente publicados em diferentes países na 
atualidade;

identificar indicadores reconhecidos e aceitos em diversos países;

identificar indicadores reconhecidos por especialistas e testados cientifica-
mente;

identificar os critérios usados para guiar a seleção de indicadores de bem-estar 
em múltiplas nações;

identificar os domínios e as estruturas usadas na conceptualização de bem-estar 
em diversos países;

e disponibilizar um recurso para outros investigadores que desejem debruçar-se 
sobre o assunto.

Foi feita a revisão de relatórios e índices nacionais e internacionais para a compilação 
do inventário. Os materiais foram obtidos por intermédio de pesquisa na internet. 
Geralmente os índices são publicados na internet em relatórios pelas respectivas 
instituições, por exemplo, Relatório de Desenvolvimento Humano (UNDP, 2015). O 
conteúdo de todos os relatórios foi revisado. Houve escrutínio nos domínios, subdo-
mínios, número de indicadores e a origem – país, cidade, região – de cada indicador.
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O objetivo não foi criar uma lista exaustiva, mas promover uma visão geral dos atu-
ais indicadores de bem-estar e as recomendações de uso. Ao todo foram analisados 
60 relatórios, dos quais selecionou-se 30 índices para o índex construído.

Os índices possuem subdivisões. Por exemplo, o tema “Serviços Públicos” pode ter a 
dimensão “Saúde”, que por sua vez tem o indicador “Saúde Alimentar” com medidas 
sobre “Obesidade”, “Desnutrição”. Os aninhamentos dos temas, dimensões, indicado-
res e medidas, são diferentes em cada índice. Da mesma maneira, as subdivisões.

Para possibilitar a comparação, os aninhamentos entre os temas, dimensões, indi-
cadores e medidas foram normatizados em quatro níveis, do mais amplo, o tema, ao 
mais específico, a medida. Mesmo assim, nem todos os índices preenchem todos os 
níveis do aninhamento definido, por conta da organização específica de cada um. Os 
nomes dos níves – (1) tema → (2) dimensão → (3) indicador → e (4) medida – são tomados 
a partir da observação dos relatórios, mas os vocábulos são arbitrários. Poderiam ser 
chamados de nível um, nível dois, e assim sucessivamente.

3.2.1 A análise
A seguir, são apresentados os trinta índices de bem-estar estudados. Cada um é apre-
sentado em uma ficha, contendo as seguintes informações:

as instituições responsáveis pelo estudo;

os pesquisadores responsáveis;

a localidade do índice (país, estado e/ou cidade);

ano de referência;

fonte do índice;

breve descrição sobre o índice (o que é, objetivo e como foi feito);

e como é estruturado: os índices foram normatizados, com o objetivo de per-
mitir comparação e análises estruturadas, na seguinte ordem e agrupamento, 
do nível mais abrangente ao mais específico: (1) tema, (2) dimensão, (3) indica-
dor e (4) medida. A estrutura é exposta em quadros.
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3.2.1.1 Well Being Brazil
Instituições: Fundação Getúlio Vargas

Fonte: Mendes-da-Silva et al. (2014)

Localidade: São Paulo, São Paulo, Brasil

Ano de referência: 2014

O Well Being Brazil (Mendes-da-Silva et al., 2014) propõe mensurar o bem-estar dos 
indivíduos no Brasil. Embora avalie principalmente o bem-estar subjetivo, recolhe 
também dados de bem-estar objetivo, como o nível de renda. Não pretende replicar 
outros índices, permitir comparação entre países, nem mesmo suplantar as métricas 
objetivas de progresso. Visa contribuir para as políticas públicas ao trazer à percep-
ção as demandas e prioridades de cada localidade e identificar boas práticas que po-
dem ser replicadas. A pesquisa é qualitativa e tem margem de erro de mais ou menos 
3.5%. Nessa edição, considerou os residentes de São Paulo.

Segundo o índice, os paulistanos consideram que a vida tem melhorado em relação 
aos últimos anos e apresentam alto ranking de otimismo em ter extrema satisfação 
com suas vidas no futuro. O resultado contribui para uma hipótese levantada em 
estudo da Gallup (Gallup, 2014a, 2014b), onde é apontada a tendência dos cidadãos da 
América Latina a serem muito esperançosos e positivos em relação ao seu bem-estar, 
o que influi nos resultados de questionários de bem-estar subjetivo. 

Com indicadores inexistentes nos outros índices revisados aqui, se adapta à realida-
de brasileira. São avaliadas as condições das estradas e o poder público: legislativo, 
executivo e judiciário. Composto por dez variáveis – meio ambiente, transporte e mo-
bilidade, família, redes de relacionamento, vida profissional e financeira, educação, 
poder público, saúde, segurança e consumo – e sessenta e oito indicadores.
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3.2.1.2 Índice de Bem-Estar Urbano
Instituições: Observatório das Metrópoles

Fonte: Ribeiro e Ribeiro (2013)

Localidade: Brasil

Ano de referência: 2013

O IBEU tem como base o PNAD (2001 a 2009) das regiões metropolitanas do Brasil. 
É composto por três dimensões: (1) atendimento de serviços coletivos, domicílios 
atendidos adequadamente por água, saneamento básico e coleta de lixo; (2) condições 
habitacionais, quantidade de indivíduos que moram em aglomerados urbanos e den-
sidade de domicílios; e (3) mobilidade urbana, que considera o tempo do deslocamento 
de casa para o trabalho. Este índice não é anual, mas tem uma perspectiva de longo 
prazo. Analisa quase uma década dos indicadores sociais nessas regiões. Um dos 
resultados identificados pelos pesquisadores foi a percepção de que o núcleo urbano 
das áreas metropolitanas, no geral, tem melhor desempenho que as periféricas.

3.2.1.3 Indicadores de Referência 
de Bem-Estar no Município
Instituições: IBGE, Rede Nossa São Paulo

Fonte: IBOPE (2013)

Localidade: São Paulo, São Paulo, Brasil

Ano de referência: 2013

O IRBEM é um dos índices mais abrangentes sobre bem-estar subjetivo. Se diferencia 
dos dois anteriores, respectivamente, por considerar apenas o bem-estar subjetivo 
e pela sua abrangência. Patrocinado pela Rede Nossa São Paulo, possui 170 indicado-
res simples e considera 25 dimensões da vida dos paulistanos – relações humanas, 
religião e espiritualidade, trabalho, tecnologia da informação, consumo, aparência 
estética da cidade, sexualidade, relação com os animais, valores pessoais e sociais, 
esporte, juventude, lazer e modo de vida, saúde, cultura, educação, meio ambiente, 
assistência social, habitação, terceira idade, infância e adolescência, transporte e 
trânsito, acessibilidade para pessoas com deficiência, desigualdade social, segurança 
e transparência e participação política. É destacado na análise por considerar ques-
tões como acessibilidade para pessoas com necessidade especiais, religião e espiritu-
alidade.
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3.2.1.4 São Paulo sob o olhar das consultoras 
da Natura
Instituições: IBOPE

Fonte: IBOPE (2008)

Localidade: São Paulo, São Paulo, Brasil

Ano de referência: 2008

O estudo permite a construção de análises a partir da percepção de um grupo com 
características sociais parecidas: 10.284 consultoras da Natura. A diferença em 
relação aos outros índices de bem-estar no Brasil é que permite comparações entre 
comunidades (distritos e subprefeituras). Assim, possibilita um olhar mais acurado 
das desigualdades e vulnerabilidades regionais. O perfil, em sua maioria, é composto 
por mulheres com o ensino-médio, com faixa etária, em sua maioria, de 30 e 59 anos 
(70%) e autônomas (39%). Através do estudo é possível observar a escassez de ser-
viços públicos e privados na periferia da cidade, como o baixo índice de bibliotecas 
públicas, centro culturais e ciclovias. No entanto, as bibliotecas públicas foram consi-
deradas o serviço menos importante nas periferias de acordo com os participantes da 
pesquisa.

3.2.1.5 State of New Yorkers
Instituições: Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de

Columbia

Fonte: Chadha et al. (2010)

Localidade: Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos da América

Ano de referência: 2015

O State of New Yorkers é um índice de bem-estar criado pelo Centro para Inovação 
da Cidade de Nova York (New York City Center for Innovation) através de um siste-
ma de dados da cidade, Data Intelligence. É realização de pesquisadores da Columbia 
University School of International e Public Affairs. O grupo conduziu uma revisão 
de índices de bem-estar, e posteriormente desenvolveram a própria estrutura para 
avaliar o bem-estar bairro-a-bairro. Os dados vieram de fontes variadas, inclusive 
diversas organizações governamentais. Várias técnicas estatísticas foram emprega-
das para conseguir o grau geográfico de análise desejado.
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3.2.1.6 Greater New Haven Community Index
Instituições: DataHaven

Fonte: Abraham et al. (2013)

Localidade: New Haven, Connecticut, Estados Unidos da América

Ano de referência: 2015

As fronteiras de uma área metropolitana são de alguma maneira arbitrarias e desa-
parecem conforme a realidade de onde as pessoas vivem e trabalham. Uma área me-
tropolitana é definida como a geografia de onde as pessoas majoritariamente com-
partilham os espaços onde vivem e conduzem seus negócios (Abraham et al., 2013). 

A abordagem do Greater New Haven Community Index é voltada para uma área 
metropolitana (Greater New Haven) que abrange trinta cidades. Ao mesmo tempo em 
que trabalha uma larga extensão geográfica, os dados são analisados à granularidade 
de comunidades (bairro-a-bairro). Assim, o índice é mais preciso para análises, de 
uma maneira que não seria possível caso os dados considerassem apenas um bloco de 
cidades ou toda a metrópole. Compara o desenvolvimento de áreas muito próximas. 

O índice direciona seu foco para questões relevantes da área, como a segregação es-
colar dos hispânicos e negros (Abraham et al., 2013). Os indicadores são: desemprego, 
ensino médio, graduação, ganho intelectual (pós-graduados), pobreza, tamanho da 
comunidade, carro (apenas motorista), alto custo de moradia, crianças na pré-escola, 
jovens sem trabalhar ou estudar, famílias com crianças pequenas, plano se saúde, 
segregação escolar (hispânicos), segregação escolar (negros) e desigualdade de renda.
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3.2.1.7 City of Sydney Community 
Wellbeing Indicators
Instituições: Instituto para Futuros Sustentáveis da Universidade de Tecnologia

de Sidney

Fonte: (Emma Partridge, Joanne Chong, Jade Herriman, Jane Daly, & Aleta Lederwas-
ch, 2011; Emma  Partridge, Joanne Chong, Jade   Herriman, Jane   Daly, & Aleta  Lede-
rwasch, 2011)

Localidade: Sydney, New South Wales, Austrália

Ano de referência: 2011

Seu desenvolvimento foi baseado no índice Community Indicators Victoria (WISE-
MAN et al., 2006). É guiado pela visão de Sydney como uma cidade ‘verde, global e 
conectada’. Além de outros fatores, foi criado para ser usado como uma ferramenta 
de benchmark para comparar o desenvolvimento de Sydney com outros governos 
locais de Vitória e a cidade de Melbourne.

3.2.1.8 Madison Neighborhood Indicators
Instituições: Cidade de Madison

Fonte: APL (2015)

Localidade: Madison, Wisconsin, Estados Unidos da América

Ano de referência: 2011

É um esforço da cidade de Madison (EUA) de quantificação das diferenças e mudanças 
nas condições sociais dos bairros da cidade para identificar a presença de recursos e 
necessidades de cada um. O projeto busca democratizar o acesso aos dados com o uso 
de visualizações – tecnologia de mapeamento GIS (Geographical Information System) 
e registros eletrônicos. Os níveis analisados na cidade são: envolvimento e ação da 
comunidade; qualidade e disponibilidade de moradias; segurança pública; saúde e 
bem-estar da família; vitalidade econômica; e indicadores de transporte.
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3.2.1.9 Canterbury Wellbeing Index
Instituições: Autoridade de Recuperação de Terremotos de Canterbury

Fonte: CERA (2014)

Localidade: Canterbury, Nova Zelândia

Ano de referência: 2014

A Nova Zelândia é um exemplo na prevenção e contenção de desastres naturais com 
o uso de índices de bem-estar. Uma vez que as comunidades de Christchurch sofrem 
com terremotos, o Canterbury Wellbeing Index é usado, inclusive, pelas agências 
sociais e do governo para trabalhar na recuperação social. Então, as decisões são ba-
seadas em dados para auxiliar os proprietários de casas a reconstruírem seus lares. 
O índice auxilia o processo de identificação das áreas mais afetadas e de prioritária 
intervenção. É fundamental para compreender as mudanças causadas pelos eventos 
naturais, sendo composto pelas seguintes dimensões: (1) conhecimento e habilidades, 
bem-estar econômico, habitação, saúde, bem-estar mental, segurança, e conexão 
social.

3.2.1.10 City of Santa Monica 
Wellbeing Project
Instituições: Cidade de Santa Monica

Fonte: Warner e Kern (2013)

Localidade: Santa Monica, California, Estados Unidos da América

Ano de referência: 2015

O projeto de bem-estar para a cidade de Santa Monica teve início quando a prefei-
tura local ganhou uma competição no valor de um milhão de dólares promovida 
pela Bloomberg Philanthropies. Um dos diferenciais do projeto é a maneira como o 
bem-estar subjetivo foi pesquisado: as percepções dos cidadãos sobre a cidade foram 
observadas em redes sociais como Twitter e Foursquare, através de análise senti-
mental de dados (Warner & Kern, 2013). Com isso foi possível perceber, por exemplo, 
que um dos grandes problemas da cidade é o estresse. O projeto visa usar os dados 
ativamente para dirigir as ações de bem-estar na cidade e foi dividido nas fases de (1) 
definição, (2) mensuração e (3) ação. As dimensões analisadas são: comunidade, lugar, 
aprendizagem, saúde e oportunidade econômica.
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3.2.1.11 Baltimore Neighborhood 
Indicators Alliance
Instituições: Aliança para os Indicadores dos Bairros de Baltimore

Fonte: BNIA (2014)

Localidade: Baltimore, Maryland, Estados Unidos da América

Ano de referência: 2016

O índice de bem-estar de Baltimore existe graças à uma aliança de diversas insti-
tuições, inclusive o governo. Mede o desenvolvimento a partir de objetivos estabe-
lecidos. A grande inovação, quando surgiu em 2002, foi permitir a todos os cidadãos 
acessar de maneira integrada as informações, anteriormente, difíceis de perceber. 
Funciona como um sistema comum de monitoramento e medida. Uma das aplicações 
do indicador foi na mensuração dos impactos sociais que a crise econômica dos EUA 
trouxe à cidade.



98

3.2.1.12 Community Indicators Victoria
Instituições: Institute of Community Engagement e Policy Alternatives

Fonte: Wiseman et al. (2006)

Localidade: Victoria, Austrália

Ano de referência: 2006

O objetivo desse projeto é dar suporte para o planejamento do governo local e o pro-
cesso de engajamento da comunidade. É o índice mais complexo da presente análise. 
Reúne indicadores de bem-estar objetivo e subjetivo em cinco dimensões: comuni-
dades saudáveis, seguras e inclusivas; economias locais seguras, dinâmicas e resi-
lientes; comunidades culturalmente ricas e vibrantes; sustentabilidade construída e 
ambientes naturais; e comunidades democráticas e engajadas. Trabalha 23 domínios 
políticos de intervenção e 101 indicadores. 

Grande parte dos dados usados no índice estavam disponíveis em bases do governo, 
então, o maior esforço foi em criar uma estrutura abrangente que permitisse uma vi-
são holística da situação geral de bem-estar dos cidadãos da comunidade. Para atingir 
os resultados desejados, o projeto contou com os seguintes procedimentos: (1) colabo-
ração e parcerias entre a gestão e a implementação – inclusive com a participação ati-
va de diversas instituições do governo; (2) recolher todos os indicadores do governo 
local, planos e visões para o futuro da comunidade; (3) criar um site com os indicado-
res da comunidade – communityindicators.net.au; (4) criar um documento detalhado 
de discussão sobre o desenvolvimento dos indicadores; (5) condução de fóruns de 
discussão; e (6) ligação entre os indicadores propostos e as políticas do governo. 

Outros pontos relevantes do projeto são a extensa revisão de literaturas para cada 
indicador e o empenho para criar uma ligação a esforços internacionais no mesmo 
sentido, como OECD Well-being Index (OECD, 2011; 2015) e Canadian Index of Well-
being e International Collaboration (McKessock, 2007; Alex C Michalos, 2006; A. C. 
Michalos et al., 2011).
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3.2.1.13 Life Situation Index
Instituições: Instituto para a Pesquisa Social da Holanda

Fonte: Netherlands Institute for Social Research Boelhouwer (2010); (Boelhouwer & 
Stoop, 1999)

Localidade: Holanda

Ano de referência: 2010

No início de 1974 o The Netherlands Institute for Social Research – que tem como 
tarefa oficial produzir pesquisas que gerem uma visão coerente do estado social e 
cultural de bem-estar dos cidadãos da Holanda – decidiu estruturar um compósito 
de medidas (wellbeing standard) com indicadores que podem ser influenciados pelo 
governo. O índice foca nas abordagens objetiva e subjetiva do bem-estar. O principal 
propósito é identificar e descrever o desenvolvimento social para fins políticos, com 
a intenção de prevenir a prevalência das desigualdades na sociedade holandesa.

3.2.1.14 United Kingdom National Well-being
Instituições: Escritório para a Estatística Nacional

Fonte: ONS (2015a)

Localidade: Reino Unido

Ano de referência: 2015

O Office for National Statistics mantém o programa Measuring National Well-being, 
que publica um boletim anual sobre o bem-estar pessoal. A abordagem de bem-estar 
é subjetiva. Ocorre a partir do preenchimento de questionários auto reportados pelos 
cidadãos do Reino Unido através de pesquisa quantitativa Annual Population Survey.
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3.2.1.15 Sovereign Wellbeing Index
Instituições: Centro de Potencial Humano da Universidade de Auckland

Fonte: Mackay, Schofield, Jarden, e Prendergast (2015)

Localidade: Nova Zelândia

Ano de referência: 2015

Sovereign é uma seguradora de saúde da Nova Zelândia que em conjunto com o 
Human Potential Centre – um grupo de pesquisa multidisciplinar da Auckland 
University of Technology – produz o Sovereign Wellbeing Index. O primeiro índi-
ce de bem-estar do país busca identificar os principais desafios enfrentados pelos 
neozelandeses. É auto reportado e pode ser respondido pelo sítio web: <http://www.
mywellbeing.co.nz/mw/how-well-are-you-living- -quiz/>. O questionário foi pro-
jetado a partir do European Social Survey. O resultado é computado anualmente em 
relatório disponibilizado publicamente pela organização.

3.2.1.16 The Australian Unity Wellbeing Index
Instituições: Centro Autraliano de Qualidade de Vida da Universidade de Deakin

Fonte: ACQOL (2015)

Localidade: Austrália

Ano de referência: 2015

Australian Unity é uma organização privada de serviços de cuidado à saúde que em 
conjunto com o Australian Centre on Quality of Life da Deakin University criou o 
Australian Unity Wellbeing Index, relatório anual conduzido em nível nacional, que 
trata sobre o bem-estar dos australianos. O estudo é quantitativo, com uma amostra 
de dois mil indivíduos – a considerar sua representação geográfica no país –, conduzi-
do através de entrevistas randômicas realizadas via telefone.
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3.2.1.17 The Social Report
Instituições: Ministério do Desenvolvimento Social da Nova Zelândia

Fonte: MSD (2010)

Localidade: Nova Zelândia

Ano de referência: 2010

Feito pelo Ministry of Social Development da Nova Zelândia, o The Social Report tem 
por objetivo reportar o progresso da vida dos neozelandeses. Os resultados no índice 
são interconectados, o que possibilita que um resultado ruim em um indicador possa 
evidenciar suas associações com outros domínios. Assim, por exemplo, um desempe-
nho ruim na educação pode ter ligações com o desemprego. Alguns indicadores são 
autoexplicativos, enquanto outros são influenciadores.

3.2.1.18 Canadian Index of Wellbeing
Instituições: Universidade de Waterloo

Fonte: McKessock (2007) e Alex C Michalos (2006); A. C. Michalos et al. (2011)

Localidade: Canadá

Ano de referência: 2011

O Canadian Index of Wellbeing é desenvolvido pela divisão de Ciências Aplicadas 
da Saúde da Universidade de Waterloo. É um índice composto que mostra o nível de 
bem-estar no Canadá. A construção de uma escala unidimensional para representar 
os constructos multidimensionais de bem-estar.
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3.2.1.19 Better Life Index
Instituições: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Fonte: OECD (2011, 2015)

Localidade: Países da OCDE

Ano de referência: 2015

As iniciativas da OECD para uma vida melhor focam em desenvolver estatísticas que 
mensurem os aspectos da vida que mais importam para as pessoas e que contribuem 
para as suas vidas. A estrutura desenvolvida é fundamentada nas recomendações da 
Sen et al. (2009). Um elemento importante da iniciativa é o Better Life Index (OECD, 
2017), uma plataforma interativa na web que permite aos cidadãos comparar o bem-
-estar em países da OECD e além (Brasil incluído). É constituído de três domínios – 
condições materiais, qualidade de vida e sustentabilidade – e onze dimensões: habi-
tação, renda, trabalho, comunidade, educação, meio-ambiente, engajamento cívico, 
saúde, satisfação da vida, segurança, e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 
Ao todo são vinte e quatro indicadores de dimensão. É um dos índices de bem-estar 
com grande amplitude geográfica – trinta e seis países.

3.2.1.20 Happy Planet Index
Instituições: New Economics Foundation

Fonte: NEF (2016)

Localidade: Global

Ano de referência: 2012

Projeto da New Economics Foundation, é um índice composto que usa dados globais 
de expectativa de vida, bem-estar pessoal e “pegada ecológica” para medir como as 
pessoas vivem nos países do mundo.
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3.2.1.21 Sustainable Society Index
Instituições: The Sustainable Society Foundation

Fonte: SSI (2014a, 2014b)

Localidade: Global

Ano de referência: 2014

O índice leva em conta o bem-estar humano, ambiental e econômico. Considera o 
bem-estar humano e ambiental como os objetivos a serem atingidos. Na concep-
ção, ambos estão interligados, uma vez que o bem-estar humano sem o bem-estar 
ambiental não existe, e vice-versa (SSI, 2014a; 2014b). O bem-estar econômico é tido 
como pré-condição para os dois primeiros. Os indicadores do índice são: suficiência 
de comida e água, saneamento, educação, vida saudável, biodiversidade, consumo, uso 
de energia e fazendas orgânicas.

3.2.1.22 Sustainable Development Indicators
Instituições: European Council

Fonte: Ledoux (2007)

Localidade: União Européia

Ano de referência: 2015

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável são indicadores compilados bianu-
almente pela Eurostat – órgão estatístico da União Europeia em Luxemburgo – para 
monitorar a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia.
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3.2.1.23 Global AgeWatch Index
Instituições: HelpAge International

Fonte: HelpAge (2015a, 2015b)

Localidade: Global

Ano de referência: 2015

O índice Global AgeWatch, desenvolvido pela HelpAge – organização internacional 
sem fins lucrativos para a promoção do bem-estar das populações idosas ao redor 
do mundo –, busca mensurar e melhorar a qualidade de vida dos idosos ao redor do 
mundo. A metodologia usada para a construção do índice é a mesma do Índice de De-
senvolvimento Humano (UNDP, 1990). Os dados utilizados são públicos e disponibili-
zados por organizações internacionais, como Organização Internacional do Trabalho, 
Banco Mundial e Organização Mundial da Saúde.

3.2.1.24 Global Youth Wellbeing Index
Instituições: International Youth Foundation

Fonte: Goldin, Patel, e Perry (2014)

Localidade: Global

Ano de referência: 2014

Desenvolvido através da parceria entre o The Center for Strategic e International 
Studies e a International Youth Foundation, o Global Youth Wellbeing Index recolhe 
e estrutura dados sobre o bem-estar da juventude ao redor do mundo. A maior parte 
dos dados vêm de fontes públicas, como Banco Mundial, UNESCO, União Interna-
cional das Telecomunicações e o Institute for Health Metrics e Evaluation. O índice 
é estruturado a partir de uma série de indicadores, e posteriormente, os dados são 
recolhidos nas fontes primárias. Caso os dados sejam inexistentes na fonte primária, 
uma fonte secundária é utilizada.
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3.2.1.25 Child e Youth Well-being index
Instituições: Universidade de Duke

Fonte: Land (2014)

Localidade: Estados Unidos da América

Ano de referência: 2014

Child e Youth Well-being index é um projeto da Universidade de Duke que publica 
anualmente uma série de dados sobre a situação do bem-estar das crianças nos Esta-
dos Unidos. Os números atuais são comparados com os dados do ano-base da pesquisa 
– 1975 –para identificar as mudanças nos valores dos indicadores. O objetivo primário 
do índice não está em indicadores específicos, mas como interagem e se alteram com 
o tempo.

3.2.1.26 Environmental Performance Index
Instituições: Universidade de Yale

Fonte: Hsu (2016)

Localidade: Global

Ano de referência: 2016

Desenvolvido pela Universidade de Yale, o Índice de Performance Ambiental tem 
por objetivo medir a performance dos países nas áreas de proteção da saúde humana 
e proteção dos ecossistemas. A organização do índice permite que seus indicadores 
possam ser paralelamente assimilados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (UN, 2016a) para mensurar o desenvolvimento dos países.
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3.2.1.27 Cities of Opportunity
Instituições: PricewaterhouseCoopers

Fonte: PWC (2016a, 2016b, 2016c)

Localidade: Beijing, Berlin, Buenos Aires, Chicago, Dubai, Hong Kong, Istanbul, Jakar-
ta, Johannesburg, Kuala Lampur, London, Los Angeles, Madrid, Mexico City, Milan, 
Moscow, Mumbai, Nairobi, New York, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, 
Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto

Ano de referência: 2016

Cities of Opportunity é um relatório da PricewaterhouseCoopers. Um esforço para 
auxiliar as grandes cidades do mundo a entender quais políticas e abordagens fun-
cionam melhor para as pessoas e economias em um mundo urbanizado. Utiliza um 
conjunto de dados que refletem o balanço social e econômico das regiões, assim, visa 
possibilitar o direcionamento de esforços na melhoria da vida, dos negócios, gover-
nos e comunidades.

3.2.1.28 Survey on Health, Well-Being, e Aging 
in Latin America e the Caribbean
Instituições: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), National Institute on

Aging of the United States

Fonte: Palloni e Peláez (2004); Wong, Peláez, Palloni, e Markides (2006)

Localidade: América Latina

Ano de referência: 2000

Questionário conduzido durante os anos de 1999 e 2000 para examinar as condições 
dos indivíduos de 60 anos ou mais, nas áreas urbanas de países da América Latina 
e Caribe. Entre os objetivos da pesquisa estão a descrição das condições de saúde de 
idosos a partir de 60 anos, a avaliação do acesso e da qualidade dos serviços de saúde 
oferecidos à essa população.
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3.2.1.29 Gallup Healthways Well-Being Index
Instituições: Gallup Healthways

Fonte: Gallup (2014a; 2014b) 

Localidade: Global

Ano de referência: 2014

O Gallup Healthways Well-Being Index é uma adaptação do índice State of Well-
-Being dos EUA, composto por 19 indicadores, para abranger cinco elementos – (1) 
propósito de vida; (2) social; (3) financial; (4) comunidade; e (5) físico – na sua versão 
global. O objetivo é avaliar a percepção do bem-estar subjetivo dos indivíduos no 
mundo. Em 2015 o Panamá foi o país com a maior classificação, mesmo com um IDH 
inferior ao de outros países desenvolvidos. Segundo o relatório, o resultado pode es-
tar ligado à tendência de os cidadãos da América Latina relatarem mais experiências 
positivas do que negativas em relação a outras partes do mundo – os latino-america-
nos seriam mais otimistas.

3.2.1.30 Social Progress Index
Instituições: Social Progress Imperative

Fonte: Porter, Stern, e Green (2016)

Localidade: Global

Ano de referência: 2016

O Social Progress Index é voltado ao progresso social – capacidade da sociedade de 
suprir as necessidades humanas básicas dos seus cidadãos. Orientado a objetivos, 
define características que considera essenciais para os seres humanos. É divido em: 
necessidades básicas do homem – nutrição e atenção básica de saúde, água e sanea-
mento, abrigo, e segurança pessoal; bases do bem-estar – acesso ao conhecimento 
básico, acesso à informação e comunicações, saúde e bem-estar, e sustentabilidade 
do ecossistema; e oportunidade – direitos pessoais, liberdade e escolha, tolerância, 
inclusão e acesso à educação superior.
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3.3 Visualização de dados
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Existe uma escassez de ferramentas que ajudem a comunicar o estado de bem-estar 
humano ao corpo social. É importante o desenvolvimento de plataformas que permi-
tam visualizar o estado de vida das pessoas. Apenas a informação acessível pode aca-
bar com o lapso de informação dos indivíduos e o Estado sobre o estado de bem-estar 
da comunidade (Data Revolution Group, 2014).

Para compreender os dados, eles precisam fazer sentido, devem estar representados 
de uma maneira que as pessoas consigam interpretá-los (Gurstein, 2011). A visuali-
zação de dados em gráficos dinâmicos é um dos métodos que permite a representa-
ção externa da informação para a manipulação direta e aumento da cognição (Card, 
Mackinlay, & Shneiderman, 1999). 

A cognição pode ser descrita como “distribuída”, isto é, as realizações cognitivas não 
surgem apenas do pensamento interno, mas também das representações externas, 
como os sistemas materiais, rascunhos, visualizações e tecnologias da informação 
(Brereton, 2007). Essas representações externas são importantes porque economi-
zam memória interna e favorecem a computação da informação (Kirsh, 2010).

Não basta apenas ter dados disponíveis, a capacidade de obter, compreender, proces-
sar, visualizar e comunicar os dados é uma das habilidades mais importantes. Os da-
dos são ubíquos, o que falta é o desenvolvimento da capacidade de entender e extrair 
valor deles (Varian, 2009).

A maneira tradicional – tabelas numéricas – como os indicadores sociais são mostra-
dos às pessoas não é o meio mais eficiente para a compreensão de padrões, tendên-
cias, relações e disparidades em conjuntos de dados (Bertin, 1967). Como resultado, os 
cidadãos podem não compreender o que está a ocorrer na sociedade (Cukier, 2011). A 
visualização de dados é um meio que permite tornar os indicadores acessíveis às pes-
soas por permitir melhor assimilação do conteúdo subjacente (Few, 2017). Possibilitar 
que os cidadãos tenham a compreensão do funcionamento de sua sociedade é vital 
para a democracia (Bohman, 2015).

Algumas iniciativas têm mudado a maneira como os indicadores sociais são apresen-
tados. O Better Life Index (OECD, 2017) é uma visualização de dados interativa; con-
tém 11 tópicos – moradia, emprego, educação, engajamento cívico, satisfação pessoal, 
vida e trabalho, renda, comunidade, meio ambiente, saúde e segurança – que compa-
ram o bem-estar entre os países membros da OECD mais Brasil, Rússia e África do 
Sul.
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3.4 Representação de dados
Esse capítulo ocupa-se em definir o sentido de “Representação de Dados” (Hogan & 
Hornecker, 2012; Manovich, 2002; Vickers, Faith, & Rossiter, 2013). Faz algumas inter-
pelações para situar a prática no campo de Design de Comunicação. E explica, sinteti-
camente, conceitos da Teoria da Informação e Comunicação relacionados à Represen-
tação de Dados (Pettersson, 2015).

Visualização é o processo iniciado a partir de um sistema no mundo real ao qual 
temos interesse. A partir desse sistema são recolhidos dados. Esses são mapeados, via 
um conjunto de regras, em uma representação. A representação pode ser visual, so-
nora, gustativa, bidimensional, tridimensional, digital, analógica, física. Então, a re-
presentação é percebida pela pessoa que deseja ter conhecimento sobre esse sistema 
(Chi, 2000). No geral, o foco é perceptualização – o uso dos sentidos para a consciência 
da informação. É possível projetar sistemas para múltiplas perceptualizações, como 
tactilização e sonificação (Card et al., 1999). Entretanto, nessa investigação enfatiza-
-se o sentido da visão em “Visualização” de Dados. 

A Visualização de Dados tem uma natureza pluridisciplinar, isso faz com que seja 
estudada de diferentes pontos de vista – estético, empírico, analítico, quantitativo, 
pragmático, prático, artístico (Yau, 2011). Vários nomes são usados para descrever o 
que em essência são coisas próximas. Embora nomes diferentes, todos estão a re-
ferir-se à representação de dados sobre algum objeto, real ou abstrato. Cada termo 
tem relação às características da Representação de Dados: espacialidade, forma e/ou 
função. No capítulo são esclarecidos os usos e significados de: Visualização de Da-
dos, “Visualização de Informação (Card et al., 1999) ”, “Visualização Científica (Nagel, 
2006) ”, “Análise Visual (Keim et al., 2008) ”, Infografia, “Fisicalização de Dados (Jan-
sen & Dragicevic, 2013) ”, “Sonificação de Dados (Nees & Walker, 2009) ”, “Comestibili-
zação de Dados (Wang, Ma, Luo, & Qu, 2016) ”, “Esculturas de Dados (Moere, 2008) ” e 
“Data Art (Manovich, 2002) ”. 

A Representação de Dados é situada a partir do campo de Design de Comunicação 
(Communication Design) (Marsh, 1983). De acordo com Marsh (1983) o Design de Co-
municação é um modelo inter-relacionado altamente complexo e interativo consis-
tido de uma fonte, uma mensagem e um receptor. Fundamentado em um processo 
composto por um conjunto de mecanismos sistemáticos que visam o design – projeto 
– de comunicações efetivas. Conforme Frascara (2004) a palavra design é geralmen-
te entendida como o produto físico final (the design) derivado da atividade, mas a 
atividade em si é frequentemente negligenciada. Por isso, assim como Marsh (1983), 
Frascara (2004) firma o termo “Design de Comunicação” para enfatizar a ação. 
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Não há diferenciação essencial entre Design de Comunicação e Design de Informação, 
Pettersson (2015) apresenta ambos os termos como compatíveis. Todavia, o Design 
de Comunicação não pode ser confundido com a Teoria da Comunicação. Conquanto, 
os campos são parcialmente sobrepostos, pois os conceitos de diversos estudiosos 
(McLuhan, 1974; Shannon, 2001) da Teoria da Comunicação contribuem para a funda-
mentação do campo de Design de Comunicação (Marsh, 1983).

3.5 O que é visualização 
de dados
Visualização de dados pode ser uma das etapas e métodos na análise dos dados (Tho-
mas & Cook, 2005), na mineração de dados (Myatt, 2007) e na ciência dos dados (B. J. 
Fry, 2004). Faz parte da disciplina de design de informação, que abrange abordagens 
e metodologias concernentes ao processo de comunicação da informação – conteúdo, 
linguagem e forma (Pettersson, 2015). 

Devido à natureza interdisciplinar, diferentes terminologias podem ser usadas para 
descrever visualização, como visualização da informação (Card et al., 1999), mas, na 
maioria das vezes, ambas se referem a mesma coisa. A computação gráfica, o proces-
so de gerar imagens através do computador, é considerada o fundamento da visuali-
zação de dados na contemporaneidade (Card et al., 1999).

Há sutil diferença na definição entre Visualização de Dados e Análise Visual. A Aná-
lise Visual, embora tenha no seu cerne a visualização de dados, subentende um pro-
cesso analítico subjacente, como procedimentos estatísticos e mineração de dados. 
Análise Visual pode ser descrita como a ciência do raciocínio analítico facilitado por 
interfaces visuais interativas (Thomas & Cook, 2005).

A visualização de informação – ou visualização de dados – é a representação visual 
dos dados com o objetivo de aumentar a cognição (Card et al., 1999). Os seres huma-
nos têm capacidades limitadas sem auxílio de ferramentas externas, mas têm grande 
aptidão para aumentar seu poder cognitivo através do uso do mundo exterior, ar-
tefatos cognitivos e invenções físicas; coisas que os fazem ainda mais inteligentes 
(Norman, 1993).

Visualização de dados é um dos métodos de representação de dados, isto é, o mapea-
mento de dados no espaço (Card et al., 1999; Vickers et al., 2013). Existem diferentes 
tipos de “espaço” – espaço geométrico, físico, matemático, unidimensional, bidimen-
sional, tridimensional, imaginário, abstrato. Não obstante, para Moholy-Nagy (1937), 
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espaço deve ser pensado como uma realidade da experiência sensorial. Definido 
como a relação entre posições dos corpos, estabelecida através da experiência senso-
rial por qualquer sentido. Dessarte, qualquer relação, entre corpos (gráficos, formas, 
ou quaisquer objetos), que permita mapear os dados com precisão e eficiência para a 
percepção sensorial – audição, paladar, tato, visão, olfato – pode ser usada para repre-
sentar dados. 

Os gráficos são sistemas monossêmicos, mas ao mesmo tempo polimórficos. O signi-
ficado é definido a priori, na legenda, mas os gráficos podem ser expressos em muitas 
formas. Usam propriedades das imagens visuais para criar relações de diferença e 
similaridade, ordem ou proporção aparentes entre os dados. São aplicados à um con-
junto de dados após a sua estruturação em ‘tabelas de dados’. Possuem os objetivos 
de processar – para o entendimento e extração da informação – e comunicar os dados 
(Bertin, 1967). 

As variáveis visuais (Figura 4) são elementos usados nos gráficos para representar 
dados e tarefas visuais específicas (Bertin, 1967; Card et al., 1999). Formalmente, as 
figuras não têm léxico, sintaxe ou gramática, mas têm forma, estrutura, convenção e 
regras. A estrutura gramatical não é um símbolo em si mesma, mas vincula consigo 
uma série de símbolos para formar um termo complexo. Nas imagens, uma ideia ou 
termo complexo é expresso através da combinação de formas visuais: ponto, linha, 
plano (Dondis, 2003; Leborg, 2006; Pentak & Lauer, 2015).

3.6 A diferença entre a interpre-
tação de gráficos e de imagens 
figurativas
O processo perceptivo difere entre a interpretação dos gráficos, da imagem figura-
tiva e das linguagens verbal e escrita. Embora os gráficos usem propriedades visuais 
das figuras, na interpretação da imagem figurativa existe atenção ao significado 
subjacente da figura; na de gráficos, a percepção está no estabelecimento de relações 
entre cada sinal. Nas linguagens verbal e escrita os sinais individuais são combina-
dos e seguidos na leitura para, então, se deduzir o significado. São sistemas lineares 
dependentes das variáveis de som e tempo. Os gráficos dispõem de mais variáveis 
sensoriais, as marcas e as duas dimensões do plano, ambas independentes do tempo. 
Por esses motivos, Bertin (1967) afirma que a ‘linguagem’ dos gráficos é mais eficien-
te, aos sentidos humanos, do que a linguagem verbal e escrita. Sendo assim, quanto 
mais variáveis sensoriais uma representação de dados possuir, maior pode ser sua 
eficiência de interpretação. 
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Sistemas de coordenadas e 
variáveis visuais

cartesiano

posição tamanho ângulo

polar

geográfico
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Sistemas de coordenadas e 
variáveis visuais

direção formas área ou volume cor

Fonte: adaptado de Hollbruegge (2016)
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De acordo Bertin (1967) os gráficos – no sentido da Análise Exploratória de Dados – 
Cf. Tukey (1977) – têm a mesma precisão da notação matemática ao representar os 
dados. Obedecem a leis universais que são inevitáveis e indiscutíveis, mas que podem 
ser aprendidas e ensinadas. Diferem apenas na estrutura perceptiva. Enquanto as 
tabelas demandam demasiado esforço da percepção para comparar elementos – por 
conta da leitura serial –, através dos gráficos a comparação é facilitada, quando não 
instantânea.

Os gráficos de dados devem mostrar a verdade sobre os dados. Precisam desvendar 
os dados, influenciar o interator a pensar no conteúdo, encorajar a visão a comparar 
diferentes elementos. Ter propósito claro, evitar distorcer os dados e ser simbioti-
camente integrados aos dados. São necessários na otimização da apresentação dos 
dados – apresentar grandes conjuntos de dados em espaços pequenos – para fazer 
coerente uma grande quantidade de dados e revelar os dados em diferentes níveis – 
macro, meso e micro visão (Tufte, 2001).

A complexidade da representação está relacionada à complexidade dos dados a serem 
representados. Quanto mais dimensões necessitarem ser codificadas, mais proprie-
dades formais deverão ser usadas. Quanto mais dados dimensionais forem adiciona-
dos, maior é a dificuldade em encontrar uma propriedade formal apropriada para a 
representação (Iliinsky & Steele, 2011).

Um sistema complexo é aquele composto por muitas partes inter-relacionadas – vari-
áveis, parâmetros – interagindo de uma maneira não linear (Blecic & Cecchini, 2008). 
Um índice de bem-estar é um sistema complexo porque é formado por várias di-
mensões que possuem um conjunto de indicadores simples, relativos à vida humana, 
dependentes entre si (Stiglitz et al., 2009). Portanto, a representação de um índice de 
bem-estar requer uma visualização que comporte sua complexidade, como os gráfi-
cos dinâmicos.
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4 Metodologia
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Este projeto envolve pesquisa básica e a sua aplicação. A metodologia adotada é 
fundamentada no estudo de diversas técnicas de visualização de dados e representa-
ção da informação. Visualização de dados é uma das partes de um processo amplo, e 
existem vários métodos para esse processo. O método geral de visualização de dados 
usado nesta pesquisa é o Processo de Design da Informação Computacional (B. J. Fry, 
2004).

Devido a dificuldade de extrair valor de conjuntos cada vez maiores de dados, B. J. 
Fry (2004) propõe uma estrutura metodológica unificada. Através da união de diver-
sos campos adjacentes, dispostos em várias disciplinas, é criada uma metodologia 
que visa circunscrever todas as ações necessárias para a compreensão dos dados. O 
processo considera, antes de tudo, o objeto e o problema que será enfrentado a partir 
do uso de dados. 

Em uma abordagem geral, B. J. Fry (2004) define os seguintes procedimentos para a 
representação dos dados: (1) coletar os dados – das instituições públicas, internet; (2) 
analisar os dados – os dados recolhidos podem estar em estado bruto, e necessitar de 
estruturação e ordenamento; (3) filtrar – selecionar os dados de interesse; (4) minerar 
– a aplicação de métodos estatísticos e de mineração de dados; (5) representar – deter-
minação da forma espacial para a representação dos dados, como gráficos visuais; (6) 
refinar – ajustes na representação de dados e adição de camadas complementares de 
informação que auxiliem a compreensão; e (7) interação – métodos para manipulação 
dos dados através da representação.
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5 Desenvolvimento
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Bem-estar é um conceito multidimensional que não pode ser avaliado por um único 
critério. Muitos indicadores são necessários por conta das várias dimensões da vida. 
Por isso é recomendado o uso de múltiplas medidas para mensurar o bem-estar das 
pessoas (Stiglitz et al., 2009). Isso implica a concepção de um sistema abrangente que 
capture a maior quantidade possível de dimensões que envolvam o bem-estar do 
homem.

O ideal seria estimar todas as variantes que conduzem ao bem-estar. Caso isso não 
seja factível, escolhe-se determinadas medidas que se julga adequadas para a análi-
se. Para escolher os fatores pertinentes pode ser adotada uma aproximação teórica, 
política, ideológica. Nessa circunstância, o pesquisador constrói um modelo con-
ceitual baseado em referências teóricas a partir de uma hipótese delimitada. Por 
exemplo, – a incrementação da renda do primeiro quintil mais pobre da população em 
dez porcento acarretará em uma expectativa de vida de um ano de idade a mais. Em 
contraste, novas tecnologias propiciam o acesso a massivas quantidades de dados e 
permitem uma abordagem menos tendenciosa (van Helden, 2013). No cenário, a partir 
de uma hipótese ampla, conjuntos de dados seriam explorados com o computador a 
procura de padrões que potencializassem o bem-estar. Por exemplo, a maior quanti-
dade possível de dados relativos a pobreza e expectativa de vida seriam processados 
a procura de padrões que relacionassem ou não as variáveis. Dessa forma, ao invés 
de construir um modelo e depois testá-lo, os resultados criariam parâmetros para o 
modelo.

O procedimento adotado para essa investigação foi o primeiro. Com base em sólida 
investigação teórica, chegou-se a um consenso de um modelo que satisfizesse uma 
série de parâmetros conceitualmente delimitados. Como as decisões a respeito da 
escolha dos indicadores, como serão coletados, analisados e interpretados são deci-
sões políticas, uma exaustiva fundamentação teórica foi apresentada nos respectivos 
campos de estudo: ética e justiça, psicologia e economia. Todavia, esta parte do traba-
lho trata dos aspectos práticos.

Especificar todas as dimensões, criar indicadores para medir cada uma das di-
mensões, e em todos lugares, seria inviável, quando não impossível. Por isso, para 
responder às questões, foi definido um escopo e o estabelecimento de prioridades. 
O espaço de análise é a cidade de São Paulo, e a granularidade são as Unidades de 
Desenvolvimento Humano do município. Os parâmetros escolhidos para visualizar 
o bem-estar foram selecionados a partir de indicadores dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, criados pela Organização das Nações Unidas (UN, 2016b). Para 
delimitar os indicadores, foram levadas em conta as questões consideradas mais re-
levantes pelos cidadãos brasileiros, apuradas através de pesquisas de opinião pública 
(Datafolha, 2016).
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Os critérios da escolha de indicadores para mensurar o bem-estar humano foram 
construídos a partir das recomendações de estudiosos de bem-estar (Wiseman et al., 
2006). A pesquisa deveria ser realista quanto ao acesso, disponibilidade e coleta de 
dados; e ater-se a fiabilidade e tempo hábil de execução. Os indicadores de bem-estar 
deveriam possibilitar a comparação diante de outras divisões geográficas e popula-
ções. Em especificidade deveriam ser:

fundamentados teoricamente;

relevantes e valiosos para a comunidade;

claros para a população;

consistentes com a condição do país;

aplicados e adaptados à realidade nacional;

preditivos, dar informações prévias sobre o futuro;

mensuráveis, passíveis de medição;

medido temporalmente e mostrar tendências;

desagregados, sempre quando possível, por sexo, faixa etária, grupos populacio-
nais, divisões geográficas variadas;

apresentados e confrontados em várias granularidades.

Também deveriam ter:

boas fontes de dados confiáveis;

periodicidade regular;

suporte e retorno de especialistas;
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5.6.1 Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável como um modelo 
para mensurar o bem-estar
O modelo escolhido, nessa pesquisa, para visualizar o bem-estar humano foram os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Devido ao extenso debate e colaboração 
entre diversos interessados para a sua estruturação e implementação, um dos con-
juntos de indicadores de bem-estar mais bem aceitos pela comunidade internacional 
são os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UN, 2016a). Incor-
poram implicitamente uma teoria de bem-estar humano (Sachs, Schmidt-Traub, & 
Durand-Delacre, 2016). Não são um índice em si, embora haja correlação entre vários 
de seus indicadores (ICSU & ISSC, 2015; Le Blanc, 2015; UN, 2015). Entretanto, existem 
esforços para que possam ser usados como índice (Kroll, 2015; Nicolai et al., 2015; 
Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, et al., 2016). 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio focavam nos países subdesenvolvidos. 
O acordo firmado por várias nações do mundo em 2000 tinha intenção de reduzir à 
metade a extrema pobreza até 2015 e abrir caminho para erradicá-la em todas as suas 
formas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados a partir dos 
oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em resposta ao consenso de 
que o escopo dos ODM precisava ser ampliado para enfrentar os desafios do mun-
do atual. Compõem a “Agenda 2030”, substituta da “Agenda 21” com os ODM (SDSN, 
2015a).

A “Agenda 2030” é sobre o estabelecimento de objetivos e alvos, em uma linha tem-
poral, a serem alcançados pelos membros das Nações Unidas até 2030. Fazem parte 
da sua linguagem o desenvolvimento sustentável, direitos humanos e reponsabilida-
des dos poderes. A agenda incorpora implicitamente uma teoria do bem-estar huma-
no. Salienta que o bem-estar humano não será nutrido por uma agenda restrita ao 
desenvolvimento econômico, mas por uma agenda holística: econômica, social e do 
meio ambiente (Sachs, Schmidt-Traub, & Durand-Delacre, 2016).
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5.6.1.1 O desenvolvimento de indicadores
A peça final para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável seria o estabeleci-
mento de indicadores que os pudessem medir (Dunning, 2016). Em 6 de março, na sua 
47 sessão, a Comissão de Estatística da ONU criou a Inter-agency e Expert Group on 
SDG Indicators (IAEG-SDGs), composta por membros da ONU, para a proposição de 
indicadores que poderiam medir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até 
março de 2016 foram propostos 1063 indicadores (UN, 2015). O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) assumiu no mesmo mês a Presidência da Comissão de 
Estatística para a coordenação da escolha dos indicadores (Estratégia ODS, 2016). O 
grupo acordou a escolha de 230 indicadores únicos para monitorar os 17 objetivos e os 
169 alvos dos ODS. Uma agenda para os próximos 15 anos (Dunning, 2016). O resultado 
do trabalho está compilado no relatório da IAEG-SDGs (UN, 2016a).

5.6.1.2 Pontos críticos na implementação 
dos Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável
Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existem pontos críticos a 
serem solucionados para fazer bem-sucedido o seu processo de implementação. Um 
dos aspectos fundamentais é o adequado investimento e financiamento na coleta e 
manutenção das fontes de dados para preencher os indicadores (UN, 2016b). Porém, 
mesmo com a escassez de dados, 25% dos ODS possuem dados públicos acessíveis 
diretamente (Dunning & Kalow, 2016). O que é relevante, ao passo que são 230 indica-
dores para monitorar os 169 alvos.

O IAEG-SDGs enfrentou dificuldades para o estabelecimento de indicadores. Devido 
à falta de dados suficientes para a sua manutenção em todos os países, seria possí-
vel escolher um conjunto que cobrisse satisfatoriamente os 169 alvos ou que tives-
se cobertura suficiente na maioria dos países. Foi escolhida a primeira opção, mas 
apenas metade dos 230 indicadores tem cobertura e/ou metodologia aceitável, pois 
muitos países têm quantidade escassa ou inexistente de dados. E, geralmente, essas 
nações são as que mais necessitam de atenção especial da comunidade mundial para 
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se desenvolverem (Dunning & Kalow, 2016). Dunning (2016) afirma que a longo prazo 
a estratégia pode fazer sentido, uma vez que a tecnologia poderá possibilitar novos 
métodos de coleta e medição mais completa dos dados. Porém, atualmente, uma 
adoção de tantos indicadores pode prejudicar a Agenda 2030 de “Não deixar ninguém 
para trás”. Todavia o IAEG-SDGs reconhece o problema da falta de dados e preten-
de regularmente atualizar e redefinir os indicadores conforme a sua evolução (UN, 
2016b).

O Center for Global Development propôs uma classificação dos indicadores estabe-
lecidos pelo IAEG-SDGs em três categorias, de acordo com os critérios de disponibi-
lidade dos dados e desenvolvimento de metodologia (Dunning & Kalow, 2016). Mais 
tarde, depois de debates, essas classes foram revisadas pelo IAEG-SDGs (UN, 2016b): 
1) camada I: indicadores com metodologia definida e que têm produção regular dos 
dados; 2) camada II: indicadores que possuem uma metodologia definida, mas que não 
têm uma produção regular dos dados; e 3) camada III: indicadores que não têm meto-
dologias definidas.

Ainda assim, de acordo com Dunning e Kalow (2016), mesmo alguns indicadores 
da camada I – total de 22 indicadores – não possuem dados acessíveis por algumas 
razões: os dados são pagos; os dados precisam ser trabalhados para a formulação do 
indicador; a metodologia não é clara; ou os dados não foram encontrados. Em suma, 
62% dos dados dos indicadores da camada I possuem dados públicos acessíveis direta-
mente, ou seja, 25% de todos os indicadores dos ODS.

Além da disponibilidade de dados, o Data Revolution Group aponta para a escassez 
de ferramentas que ajudem a comunicá-los. A recomendação é o desenvolvimento de 
plataformas que permitam explorar os dados para analisar e visualizar o andamento 
dos ODS. Um dos principais objetivos é informar as pessoas sobre o estado de bem-
-estar da comunidade para extinguir o lapso de informação entre os indivíduos. Uma 
convocação a acabar com as lacunas de acesso e uso dos dados públicos (Data Revolu-
tion Group, 2014).

5.6.1.3 Exemplos de uso dos Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável como índice
Esforços preliminares foram feitos para perceber como os ODS se aplicariam em um 
índice. O SDG Index e Dashboard (Sachs, Schmidt-Traub, & Durand-Delacre, 2016), 
proposto pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, usou trinta e 
nove indicadores não oficiais, pois à altura os ODS ainda estavam a ser concebidos. 
Os indicadores têm cobertura significativa, possuem metodologias técnicas com-
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patíveis e atualização frequente em vários países, tanto desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento. O índice cria um ranking preliminar que avalia as condições de 
progresso dos países. Disponibiliza um painel de controle que apresenta os dados dos 
ODS visualmente para cada país e objetivo.

O estudo da organização não-governamental Bertelsmann Stiftung (Kroll, 2015) 
examina qual a situação dos países ricos em relação aos ODS. Foi preparado antes do 
anúncio oficial dos indicadores pelo IAEG-SDGs, e é uma das primeiras tentativas de 
criar um índice para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sachs, Schmidt-
-Traub, Kroll, et al., 2016). Para a sua composição, foram escolhidos dois indicadores 
de cada um dos objetivos a partir dos seguintes critérios (Kroll, 2015): os dados deve-
riam estar disponíveis em boa qualidade, à altura, pelo menos para os países mem-
bros da OECD; os indicadores deveriam representar o objetivo de desenvolvimento 
sustentável em sentido amplo e ser adequados para os desafios econômicos das 
nações desenvolvidas; o indicador escolhido deveria ter uma boa chance de tornar-se 
um indicador oficial, após o trabalho final da IAEG-SDGs (UN, 2016a). A seleção dos 
indicadores foi baseada no SDSN Indicator Report (SACHS et al., 2016a) e no Sustaina-
ble Governance Indicators da Bertelsmann Stiftung.

O relatório Projecting Progress (Nicolai et al., 2015), do Overseas Development Insti-
tute, é a primeira tentativa de prever se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel serão alcançados. Considera um indicador para cada objetivo de desenvolvimento 
sustentável estabelecido e o alvo onde se quer chegar. A partir do ritmo atual de 
mudanças faz projeções (scorecard) que visam identificar se os objetivos serão alcan-
çados até 2030 – ano final da Agenda 2030. Cada projeção é avaliada de A-F, de acordo 
com a performance alcançada (cumprimento das metas). O scorecard identifica o 
ritmo de progresso necessário para alcançar as metas e classifica os alvos de acordo 
com a necessidade de “reformas”, “revolução” ou “reversão”.

5.6.2 Racional para a seleção dos in-
dicadores
Por conta da disponibilidade de dados, a investigação se concentrou nos indicadores 
da camada I (UN, 2016c), aqueles com maior disponibilidade de dados. 

Mesmo a partir da escolha de um modelo pronto para medir o bem-estar, a quan-
tidade de indicadores era demasiada para as limitações da investigação. Portanto, 
para que o projeto fosse factível, foi necessário delimitar um escopo a partir dos 230 
indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das principais re-
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comendações de especialistas para determinar o bem-estar humano é estimar o que 
as pessoas consideram importante para si e o que as fazem sentir-se bem, por isso a 
definição de critérios que seriam usados como indicadores de bem-estar foi baseada 
em pesquisa de opinião pública (Datafolha, 2016) que aponta as questões consideradas 
mais importantes pela população brasileira.

A nível nacional, os brasileiros consideram respectivamente a saúde, corrupção, 
desemprego e educação os principais problemas do Brasil (Datafolha, 2016). A partir 
desse entendimento foram selecionados os indicadores que tivessem maior relação 
com essas questões.

5.6.3 Coleta de dados
Os dados utilizados para aferir os indicadores provêm dos Censos Demográficos de 
2000 e 2010 e foram processado para o Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, 
IPEA, & FJP, 2013) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A coleta levou em 
conta a metodologia definida para cada indicador, conforme UN (2016b). Considerou-
-se a menor unidade possível para a granularidade dos dados. A menor granularidade 
temporal é decenal e a menor granularidade espacial – granularidade geográfica – é a 
Unidade de Desenvolvimento Humano (PNUD et al., 2013).

5.6.4 Nível de análise
Os dados censitários, embora recolhidos na microescala, são disponibilizados agru-
pados, para preservar o anonimato da população. Para pesquisas científicas é possí-
vel solicitar acesso detalhado aos dados ao nível de setor censitário para o IBGE, mas 
o procedimento é demorado, complexo e caro. Todavia, o IPEA (PNUD et al., 2013), a 
partir dos setores censitários, definiu áreas geográficas homogêneas ao levar em 
consideração as condições socioeconômicas de cada região. A tais áreas, denominou 
Unidades de Desenvolvimento Humano. Uma Unidade de Desenvolvimento Humano 
pode ser um bairro, uma rua, uma escola, um conjunto de comunidades; áreas que 
têm características socioeconômicas em comum.

A Unidade de Desenvolvimento permite o nível de análise da microescala. Possibilita 
a agregação ao passo que evita uma análise superficial. Nas ciências sociais é plausí-
vel distinguir pelo menos três níveis de análise para apontar a localização, escala e 
tamanho de um objeto de pesquisa (Ballantine, Roberts, & Korgen, 2015): micro, meso 
e macro escalas. Na (1) microescala todos no grupo conhecem-se uns aos outros, são 
membros de um mesmo grupo; e.g., interações das pessoas, classes escolares. Com-
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põem (2) mesoescalas, grandes grupos onde na maioria das vezes os membros não se 
conhecem; e.g., interação entre grupos, grupos étnicos. E a nível de macroescala a 
interação é geralmente entre mesosistemas que têm pelo menos cinco graus de pa-
rentesco em relação de um para o outro; e.g., interações e comparações entre nações 
ou organizações internacionais. Em uma extensão, do foco mais específico ao mais 
abrangente do espectro de análise social (Ferris & Stein, 2016).

5.6.5 Análise de dados
A visualização de dados lida com questões estruturais e de análise dos dados, como 
os métodos e procedimentos estatísticos usados. Nesse sentido, existem pelo menos 
três abordagens de investigação para lidar com dados: (1) Análise Dirigida à Hipótese 
(Palmer, 2017) ou Análise de Dados Confirmatória (Tukey, 1977), (2) Análise Explorató-
ria (Tukey, 1977) e (3) Hipótese Dirigida à Dados (van Helden, 2013).

Frequentemente, ao trabalhar com estatística intenta-se responder à uma pergunta 
específica, como “qual é o impacto da corrupção no Desenvolvimento Humano? ” Po-
rém, às vezes o objetivo é explorar os dados para entender o que eles significam. Isso 
é chamado de Análise Exploratória dos Dados (Tukey, 1977). 

O propósito da Análise Exploratória de Dados é encontrar as principais caracterís-
ticas dos conjuntos de dados com o uso de métodos visuais e alguns métodos quan-
titativos (Andrienko, 2006). Na Análise Exploratória uma maneira de investigar e 
aprender mais sobre os dados é “mergulhar” nos dados a partir do uso de diferentes 
transformações para detectar e descrever padrões, tendências e relações entre os 
dados. Ao invés de testar uma hipótese, a Análise Exploratória de Dados serve para 
gerar hipóteses (Tukey, 1977).

O método científico aceito consiste em formular uma hipótese e testá-la através de 
experimentação. Os dados, então, são analisados por vários meios para testar a hipó-
tese. Contudo, o maior risco nessa abordagem é que o investigador deve predizer algo 
ou fazer uma suposição para, então, coletar os dados necessários para o estudo (van 
Helden, 2013). Essa é a Análise Dirigida à Hipótese. 

Em contraste, novas tecnologias permitem explorar uma quantidade massiva de da-
dos rapidamente, o que pode permitir ao pesquisador tomar uma abordagem menos 
tendenciosa para resolver determinado problema. Segundo van Helden (2013), os pu-
ristas ponderam que essa aquisição de dados é anátema, pois não é impulsionada por 
hipóteses, mas, nesse caso – completa –, a hipótese é genérica ou ampla. Dessa manei-
ra, a partir dos conjuntos de dados, executa-se a mineração de dados de forma obje-
tiva. Então, os dados são gerados, avaliados, e provavelmente encontrar-se-á algo 
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útil para elucidar o problema de pesquisa. Por intermédio dessa abordagem, o exame 
de grandes conjuntos de dados pode gerar pistas úteis e específicas para estudos e 
validações adicionais.

Esta investigação visa permitir que a comunidade científica e o público em geral 
tirem suas próprias conclusões sobre o estado de bem-estar da população da cidade 
de São Paulo através da exploração de conjuntos de dados. Como patamar compara-
tivo são levados em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UN, 2016b). 
Sendo assim, a abordagem usada para lidar com os dados é Análise Exploratória de 
Dados. 

5.6.6 Filtragem de dados
A maior parte das fontes de dados levantadas para esta investigação disponibilizam 
microdados. As instituições produtoras de estatísticas reúnem informações sobre 
os conjuntos de unidade de observação. Uma unidade de observação pode ser uma 
pessoa, um bairro, um distrito, por exemplo. Os microdados são arquivos digitais 
com dados parametrizados sobre cada unidade de observação (Martins, Mauritti, & 
da Costa, 2013).

Geralmente, os institutos de pesquisa também disponibilizam planilhas eletrônicas, 
mas com os dados sumarisados. Para ter acesso a maior nível de detalhamento, é ne-
cessário filtrar as variáveis dos microdados. No caso, as variáveis – foram seleciona-
das com linguagem R de acordo com o modelo de dados definido. Conquanto, existem 
dados em formato “fechado”, como os relatórios em PDF (Portable Document Format). 
Sendo assim, os dados foram explorados, limpados e exportados para planilhas ele-
trônicas analogicamente.

Há ainda situações em que é possível acessar os dados por meio de uma Application 
programming interface (API). Essa seria a forma ideal de acesso para aplicações na in-
ternet, pois assim é possível acessar os dados de fontes em tempo real e automatica-
mente através de uma aplicação, sem a necessidade de intervenção humana. Todavia, 
os dados não estão disponíveis por meio de uma API.

5.6.7 Representação de dados
Para a representação de dados é usado o Tableau JavaScript API (Tableau, 2017). O sis-
tema de análise visual suporta uma variedade de dados estruturados e heterogêneos: 
banco de dados, arquivos de texto, cubos; emite consultas em tempo real para obten-
ção de dados necessários para processar cada visualização, o que possibilita o exame 
interativo de dados; e permite a união de muitas fontes de dados diferenciadas. Dessa 
forma, as visualizações podem ser alteradas on-the-fly, isto é, enquanto a aplicação 
estiver a funcionar.
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6 Resultados e conclusões
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Nessa unidade serão apresentados os resultados obtidos no trabalho por meio da 
visualização de dados. Primeiro será apresentado o contexto nacional com a principal 
preocupação atual dos brasileiros, a corrupção, e como afeta a economia, saúde e edu-
cação do país. A seguir, é feita uma Análise Visual Exploratória de Dados dos Indica-
dores de Objetivo Sustentável trabalhados na pesquisa. Os indicadores são estudados 
a nível de microanálise. Através do procedimento é possível detectar padrões no 
bem-estar de cada Unidade de Desenvolvimento da cidade de São Paulo e observar as 
tendências com base em dados dos dois últimos censos demográficos.

6.1 Contexto nacional
A corrupção envolve diferentes aspectos, e, portanto, também é difícil dar uma de-
finição precisa e compreensiva. No senso comum, um ato corrupto implica no abuso 
de poder para ganhos privados. Como, por exemplo, propina, fraude, clientelismo, 
nepotismo. A pesquisa sobre a corrupção é geralmente prejudicada pelas dificuldades 
de aferição e comparação de medidas. A natureza antiética e ilegal, torna a mensu-
ração particularmente difícil. Os dados vêm de observação direta – como registros 
jurídicos e relatórios de auditoria –, ou questionários de percepção – como pesquisas 
de opinião pública e avaliações de especialistas.  O custo estimado e os efeitos variam 
conforme o estudo, dificultando a identificação precisa do impacto em termos finan-
ceiros. No trabalho, são discutidos dados sobre pesquisas de opinião pública e cientí-
ficas sobre o assunto, o foco é a administração pública. Os dados são comparados com 
casos de corrupção investigados pela justiça.

A erradicação da corrupção é um ponto crítico para alcançar as metas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (UN, 2016a). Entre os resultados da corrupção estão 
a falta de prosperidade, o desrespeito aos direitos, diminuição na prestação de servi-
ços públicos, aumento no desemprego. Os custos da corrupção são difíceis de serem 
propriamente mensurados. Para ter um sentido do tamanho do fenômeno é possível 
avaliar o montante de propinas distribuídas nos países. Estima-se um valor entre U$ 
1,5 a U$ 2 trilhões (Ivanyna, Moumouras, & Rangazas, 2015). 

A corrupção é um problema pertinente no Brasil, em junho de 1996 era a sétima colo-
cada entre os itens considerados mais relevantes entre as questões do país (Datafo-
lha, 2016). Porém, no mandado presidencial de 2011 à 2013 a questão tomou tendência 
de crescimento –  a partir de dezembro de 2012 –, até atingir o ápice em novembro de 
2015, quando, pela primeira vez, atingira a primeira colocação entre as questões mais 
pertinentes para os brasileiros (Datafolha, 2016). 
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Em um mês anterior, outubro de 2015, o Setor Técnico da Superintendência Regional 
do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná publicara um relatório que 
estimou um montante de 42 bilhões (42.808.903.596,16) de reais desviados por meio 
de transações – propinas – entre agentes políticos – partidos – e um cartel formado 
pelas maiores empreiteiras do Brasil em contratos de construção civil com a Empresa 
Brasileira de Petróleo (Salvador, de Souza, Mendes, & Braga, 2015).

Não foram encontrados dados que permitissem a comparação sistemática da corrup-
ção em níveis geográficos detalhados – bairro, unidade de desenvolvimento huma-
no, distrito –, por isso a análise é restrita ao território nacional, e a comparação de 
resultados é feita em relação a outras nações. Todavia, a administração dos recursos 
públicos é baseada na divisão político-administrativa – por exemplo, município, esta-
do, país –, e um bairro ou unidade de desenvolvimento humano não tem autonomia e 
independência política para arrecadação e gestão de impostos. Então, faz sentido que 
a base da análise seja uma unidade administrativa que possua algum controle sobre 
os recursos, no caso, o país.

6.1.1 Casos de corrupção no Brasil
A prática sistemática de delitos contra a administração pública é praxe nas gestões 
governamentais brasileiras. Como o país possui histórico de cerceamento no acesso 
e divulgação da informação, é difícil apontar o maior escândalo. Outras dificuldades 
incluem a falta de investigação e de mecanismos de combate à corrupção. Todavia, 
os fatos trazidos à tona pela Polícia Federal por intermédio da operação “Lava Jato” 
têm estarrecido os contribuintes. Principalmente pelo ineditismo em aprofundar as 
investigações sobre as relações escusas entre empreiteiras e agentes públicos.

Algumas empresas nacionais têm liderado esquemas que ultrapassam as barreiras 
locais. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, 
o esquema de corrupção deflagrado pela operação “Lava Jato” da Polícia Federal do 
Brasil tomou proporções globais. Empreiteiras, como Odebrecht, executavam tais 
operações em vários países na América do Sul, Central e do Norte. Desde de 2001, as 
empresas Odebrecht e Braskem pagaram cerca de $788 milhões em subornos para 
governantes e partidos políticos no Brasil e em mais 11 países (EDNY, 2016). O DoJ 
(Department of Justice) apontou como o maior esquema de suborno estrangeiro já 
investigado pelo órgão (EDNY, 2016).
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6.1.2 O prejuízo das obras de in-
fraestrutura e os desvios de fina-
lidade: as empreiteiras e os laços 
umbilicais com as administrações 
públicas no Brasil.
A corrupção também mina as obras de infraestrutura. O superfaturamento, con-
tratos obtidos por meio de propinas, fraudes e peculatos fazem com que os recursos 
que deveriam ser aplicados em infraestrutura sejam desperdiçados. Assim, as obras 
ficam incompletas ou, geralmente, custam além do previsto. Um exemplo recente é o 
da Copa do Mundo de 2014, que teve projeções superestimadas na relação custo/be-
nefício para a população (Proni & Silva, 2012). 

A corrupção também leva ao alocamento de recursos às áreas não prioritárias, mas 
com melhores perspectivas de locupletação. No caso brasileiro, o país tem deficiên-
cias na prestação de serviços públicos, porém, ao invés de priorizar as necessidades 
dos cidadãos, as gestões prefeririam investir em eventos como Copa do Mundo. O 
retorno, todavia, ficou aquém do planejado (Proni & Silva, 2012). Mesmo assim, um 
suposta tática no país é construir grandes obras de infraestrutura, não para melho-
rar o país, mas para facilitar o desvio de recursos (Campos, 2012).

6.1.3 O aumento da dívida pública
O desperdício de recursos públicos combinados ao baixo volume de impostos pode 
resultar em deficit fiscal e acumulação de dívidas (Kaufmann 2010; Ivanyna, Mour-
mouras, e Rangazas, 2015). É possível que esse efeito seja um dos causadores dos 
déficits públicos anuais no Brasil. E com o nível de endividamento, sobe o volume de 
pagamentos de títulos da dívida por parte do governo.

6.1.4 Fluxos financeiros ilícitos
A economia subterrânea, valores das atividades deliberadamente não declaradas aos 
poderes públicos, para sonegar impostos, driblar o cumprimento de leis e regulações, 
corresponde a 38,9% da economia oficial por ano (Kar, 2014). De todos os recursos que 
circulam no país, quase metade o poder público não tem ciência. Isso impossibilita a 
devida arrecadação de impostos e gera sobrecarga nos contribuintes. Sem a sonega-
ção, o montante de impostos arrecadados poderia dobrar, salvo os fluxos não decla-
rados por conta de objetivos escusos, como a corrupção.
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O comércio não declarado – trade misinvoicing – é o principal condutor de fluxos 
financeiros ilícitos do Brasil. O comércio não declarado ocorre quando empresas ou 
pessoas transferem recursos ao exterior adulterando documentos comerciais – por 
exemplo, superfaturamento.

6.2 Visualizando o bem-estar em 
São Paulo
Essa seção traz uma análise exploratória de dados para os indicadores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável selecionados para investigação. Os indicadores são 
agrupados em cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

A análise exploratória visual de dados emprega técnicas visuais para:

maximizar a visão sobre o conjunto de dados;

descobrir estruturas subjacentes;

extrair variáveis importantes;

detectar dados anormais;

testar os pressupostos subjacentes;

desenvolver modelos parcimoniosos.

6.2.1 Erradicação da pobreza
O primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é a “Erradicação da Pobreza” 
(UN, 2016a). O bem-estar e a pobreza estão em extremos opostos um do outro. Em 
uma descrição geral (Haughton & Khandker, 2009): pobreza é a privação – ausência – 
extrema de bem-estar.

A pobreza pode ser pensada de duas maneiras: absoluta e relativa (Sen, 1983). Devido 
ao fato do ser humano precisar de um nível mínimo de recursos para sobreviver – 
como abrigo, comida, água, saneamento básico –, a pobreza pode ser entendida como 
a falta desses recursos básicos ao ponto de prejudicar a sobrevivência da pessoa. Ou, 
a pobreza é tal que, a partir de um contexto social específico, exclui e marginaliza 
um indivíduo em uma sociedade, pois a quantidade de seus recursos é muito inferior 
à média geral. 
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6.2.1.1 Pobreza absoluta e relativa
Quando a pobreza é comparada a partir de um parâmetro absoluto é denominada 
pobreza absoluta (Sen, 1983). Isso porque possui um valor absoluto atrelado. Um nível 
absoluto, ao qual, as pessoas que estiverem abaixo dele têm sua sobrevivência com-
prometida. No entanto, pobreza absoluta pode ter diferentes valores e definições. 
Organizações, baseadas em renda e recursos, podem defini-la diferentemente.

Sen (1983) define pobreza em termos absolutos, pois reconhece que existem recursos 
fundamentais necessários para que o ser humano sobreviva. Como água limpa, abri-
go, saneamento básico, comida. Esses recursos absolutos são chamados de “capacida-
des”. Logo, a pobreza é o insucesso em conseguir acesso à essas capacidades mínimas 
fundamentais à sobrevivência. Todavia, os recursos não são listados estritamente 
por Sen (1983), isto é, a conceituação é absoluta, mas não estrita – dependente do tem-
po ou sociedade. Assim, Sen (1983) defende que existe um limite mínimo de capacida-
des a partir do qual o “funcionamento” dentro da sociedade não é mais possível. Mais 
tarde, a mesma definição é reforçada por Stiglitz et al. (2009): pobreza é um estado 
de privação onde as capacidades das pessoas são limitadas de tal forma que elas não 
conseguem ter uma vida digna. O problema da pobreza é não permitir que os indiví-
duos tenham as habilidades para suprir uma ou mais capacidades.

A pobreza relativa pode ser definida em critérios tais como a quantidade de sujeitos 
que recebem um montante de recursos ou “necessidades” muito inferior à média de 
toda a população (Sen, 1983). Desse jeito, o conceito é atrelado à realidade de um país, 
por exemplo. 

A ideia de pobreza relativa é explicitada de maneira precursora por Smith (2016) (a 
versão original data de 1776). O autor compreende por “necessidades” as commodities 
que são indispensáveis à vida. Entretanto, deixa claro que a depender da cultura, ou-
tros recursos são essenciais, e a falta de qualquer um deles pode fazer com que uma 
pessoa seja tradada à margem das demais:

By ‘necessities’ I understand not only the commodities that are indispensably 
necessary for the support of life but whatever the custom of the country makes it 
indecent for creditable [...] people, even of the lowest order, to be without. A linen 
shirt is not a necessity of life; the Greeks e Romans presumably lived very comfort-
ably without having any linen. But through most of Europe these days a creditable 
day-labourer would be ashamed to appear in public without a linen shirt, the lack 
of which would be taken to indicate the disgraceful degree of poverty which (it is 
presumed) nobody can fall into without extreme bad conduct (Smith, 2016:235).
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A essência da pobreza relativa é ainda mais evidente no próximo parágrafo, onde 
Smith (2016) compara os “costumes” – necessidades – diários da Inglaterra com outros 
países. Fica claro que a depender de onde se vive, as necessidades podem variar:

In the same way custom has made leather shoes a necessity of life in England. The 
poorest creditable man or woman would be ashamed to appear in public without 
them. In Scotland, custom has made them a necessity of life for the lowest order 
of men, but not to the same order of women, who can without any discredit walk 
about barefooted. In France they are not necessities to men or to women; the low-
est rank of both sexes appear there publicly, without any discredit, sometimes in 
wooden shoes e sometimes barefooted (Smith, 2016:235). 

Por fim, Smith (2016) define “necessidades”, ideia que pode ser relacionada às “capa-
cidades” básicas de Sen (1983). Porém, é apresentado também o conceito de luxuria, 
coisas que não são estritamente necessárias nem por conta das “necessidades” ou dos 
costumes:

Under ‘necessities’, therefore, I comprehend things that are necessary for the 
lowest rank of people, being made so either by nature or by the established rules of 
decency. All other things I call ‘luxuries’, without meaning this to throw the smallest 
degree of reproach on the temperate use of them. I count beer e ale, for example, as 
luxuries in Great Britain; also wine, even in the wine countries. A man of any rank 
may without any reproach abstain totally from such liquors. Nature does not make 
them necessary for the support of life, e custom nowhere makes it indecent to live 
without them (Smith, 2016:235).

Outro método para definir pobreza é ouvir o que as pessoas têm a dizer. Uma pes-
quisa do World Bank (2000) colheu milhões de depoimentos ao redor do mundo para 
buscar o entendimento sobre o conceito. A seguir, alguns depoimentos retirados de 
World Bank (2000:3, tradução do autor):

Não pergunte o que é pobreza, você a conheceu fora daqui (fora da casa do 
depoente). Olhe para a minha casa e veja o número de buracos. Olhe para os 
utensílios, para as roupas que eu estou vestindo. Olhe para tudo e escreva o que vê. 
O que você vê é pobreza.

Com certeza nossa fazenda é pequena; todos os produtos, coisas compradas nas 
lojas, são caras; é difícil viver, nós trabalhamos e ganhamos pouco dinheiro, com-
pramos algumas coisas ou produtos; produtos são escassos, não há dinheiro e nós 
se sentimos pobres. Se tivéssemos algum dinheiro...

Pobreza é humilhação, o sentido de ser dependente deles, e ser forçado a aceitar 
grosseria, insultos, e indiferenças quando nós procuramos ajuda.
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Antes eu tinha medo de tudo e de todos: meu marido, do sarpanch, da polícia. Hoje 
eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho minha própria conta bancária, eu sou 
líder da poupança da minha vila.... Eu conto às minhas irmãs sobre o nosso mov-
imento. E nós temos uma união de 40.000 mil pessoas no distrito (WB, 2000:3, 
passim, tradução do autor).

6.2.1.2 A Linha Internacional da Pobreza 
Falar em recursos pode elucidar duas coisas: os próprios recursos ou um nível de 
renda que permite os adquiri-los. Para colacionar a pobreza internacionalmente é 
preciso escolher um parâmetro que possibilite comparar o nível de recursos em vá-
rios países do mundo, independente de seu contexto, como moeda e poder de paridade 
de compra. Um método usado é a linha internacional da pobreza, que define como 
pobres os indivíduos que possuem renda inferior a um dólar e noventa cêntimos por 
dia (Ferreira, Jolliffe, & Prydz, 2015). 

Uma das discussões que a noção de pobreza absoluta traz é o fato de que o mesmo 
nível é aplicado a todos, não importa em que país ou contexto a pessoa estiver. Então, 
a noção de “um dólar e noventa cêntimos por dia” valeria em Nova York, São Paulo 
e Porto Príncipe. E assim, pode ser considerada uma definição arbitrária de corte de 
recursos mínimos necessários para sobreviver.

Todavia, a linha internacional da pobreza é geralmente aplicada a nações em desen-
volvimento (Ferreira et al., 2015). Como a média de renda das nações desenvolvidas 
pode ser muito superior a de Estados em desenvolvimento, a pobreza absoluta pode 
sofrer mudança de cálculo, nesse caso. Se o critério de “um dólar por dia” fosse apli-
cado aos países desenvolvidos, talvez nenhuma pessoa fosse considerada pobre nesse 
contexto. Nesse sentido, vale ressaltar o conceito de pobreza relativa. Dessa feita, 
uma maneira de pensar a pobreza em países desenvolvidos é a partir da renda média, 
ao invés do critério de um “dólar e noventa cêntimos por dia”. Os indivíduos que rece-
bessem menos recursos que a média de toda a população estariam na linha absoluta 
da pobreza. Assim, a pobreza é pensada relativamente por um nível percentual de 
renda média de um país – ou recursos. Apesar disso, o método pode dificultar ainda 
mais a comparação de pobreza entre países.

A arbitrariedade de critérios também é uma das questões concernentes à pobreza 
relativa. Um país ou uma comunidade poderia manipular os critérios relativos para 
aparecer melhor em um índice de pobreza. Por conta disso é que a medida de pobreza 
absoluta também é importante.
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6.3 Visualização e comparação da 
distribuição dos Indicadores dos 
Desenvolvimento Sustentável
Ao lidar com dados, o primeiro passo é ver como as variáveis estão distribuídas. 
Antes de criar visualizações para pesquisa multidimensional, é necessário entender 
como as variáveis estão distribuídas individualmente. O entendimento visual da 
distribuição ajuda a descrever as características de uma variável:

medidas de localização;

medidas de distribuição;

simetria e assimetria;

discrepâncias;

e interrupções e lacunas.

Entre os gráficos efetivos para comunicar distribuições estão os histogramas e as 
plotagens de densidade.

6.3.1 Histograma
O histograma é parecido com um gráfico de barras. A diferença, entretanto, entre 
um histograma e um gráfico de barras, é que no histograma as categorias são uma 
gama de números. Cada categoria é dividida em intervalos, e tem o mesmo tamanho. 
A altura reflete a frequência de valores em cada partitura.

Devem existir categorias suficientes em um histograma para mostrar uma tendên-
cia. Quanto maior o número de barras, maior a resolução do histograma e mais clara 
a tendência; quanto menor o número de barras em um histograma, menor a resolução 
e maior a disparidade entre as partituras.

O tamanho de cada intervalo é definido pelo: alcance dos dados/número de catego-
rias.

Para construir um histograma, o ponto inicial é observar o menor e o maior valor 
para a série de dados. O indicador selecionado para o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável “Erradicação da Pobreza” é a “Proporção de extremamente pobres”. No 
caso, as Unidades de Desenvolvimento Humano com a menor proporção de pesso-
as extremamente pobres em 2000 são Alto de Pinheiros (0.05%), Jardim Paulistano 
(0.06%), por exemplo. No Jardim Europa não é apresentado nenhum valor, pois não 
existe registro de pessoas sujeitas a situação de pobreza extrema nessa Unidade de 
Desenvolvimento Humano. As comunidades com a maior proporção de extrema-
mente pobres são “Marsilac/ Capivari/ Monos” (5.08%), “Jaceguara / Encruzilhada 
/ Barragem: Escola Estadual Doutor Antônio Pereira Lima / Escola Estadul Rossine 
Camargo Guarnieri” (5.08%).
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Proporção de extremamente pobres por faixas de percentagem
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Resultados extremos ocorrem ainda nas seguintes Unidades de Desenvolvimento 
Humano, em 2000: “Cratera de Colônia / Encruzilhada / Barragem” (10.91%), na zona 
sul; “Vila Itaim” (10.690%), na zona leste; “Real Parque : Escola Municipal de Educação 
Infantil Pero Neto” (10.69%). Em São Paulo, a média de pessoas extremamente pobres 
é de (1.36%). Sendo assim, a pobreza em uma comunidade pode ser até cerca de 10 
vezes maior em relação à média da cidade. O resultado é próximo ao de algumas Uni-
dade de Desenvolvimento Humano do nordeste do país, como “Floriano / Urupema / 
Utinga / G.Paiva / Conjunto Hélio Vasconcelos / Conjunto Cruzeiro do Sul / Conjun-
to Chico Mendes / Conjunto Guriatã / Mario Mafra”, onde 10.05% da população, em 
2010, estava abaixo da Linha Internacional da Pobreza.

Os valores extremos para esse indicador ocorrem, geralmente, na periferia da cida-
de, enquanto os melhores resultados correspondem às Unidades de Desenvolvimento 
Humano mais próximas ao centro. Todavia, nem sempre a tendência está relacio-
nada à proximidade do marco zero da cidade. É possível encontrar áreas vizinhas 
com valores diferentes para o indicador. Em “Pullman” (3.74%) da população estava 
abaixo da Linha Internacional da Pobreza, enquanto a “Vila Andrade” tinha 0.37% da 
população na mesma situação, em 2000. A chance de estar abaixo da linha da pobreza 
na área conhecida como “Favela do Pullmann” era cerca de 10 vezes maior do que na 
“Vila Andrade”, conforme o último censo. Isso se repete por outras áreas da cidade, 
como “Paraisópolis” (2.44%) e “Morumbi : Jóquei Clube / Estádio do Morumbi” (0%).

O histograma mostra a distribuição de Unidades de Desenvolvimento por cada in-
tervalo da proporção de extremamente pobres. Primeiro um histograma de menor 
resolução, com 10 classes. Onde é possível perceber uma ‘tendência para baixo’. Isso 
significa que uma menor parte das unidades de desenvolvimento humano estão nas 
partituras entre 6 e 10, e a maior parte entre 0 e 4% de pobreza extrema, em 2000.

Em um histograma de 100 classes, com maior resolução, é perceptível a disparidade 
entre as partituras. Todavia, os intervalos maiores compreendem poucas unidades 
de desenvolvimento humano. O que pode sugerir que os casos de pobreza em cerca 
de 10% da população ocorrem em algumas áreas específicas, e não na maior parte das 
comunidades. Embora, a maioria apresenta casos de pobreza extrema pelo menos de 
1%, no ano 2000.

Além do histograma regular, que mostra a distribuição dos valores de um conjunto 
de dados ao longo da escala com duas variáveis quantitativas, pode ser considerado 
um caso especial do mapa de calor onde a intensidade dos valores são a contagem 
das observações no conjunto de dados em uma área particular 2D. No gráfico hexbin, 
cada hexágono corresponde a uma contagem de pontos – unidades de desenvolvi-
mento humano – por cada intervalo – proporção de extremamente pobres. O gráfico 
comunica de uma maneira lúdica a informação anterior. É possível confirmar que a 
maior parte das comunidades estão abaixo de 6% da linha da pobreza. 

Os histogramas podem ser uma medida ruim para determinar a forma da distribui-
ção de dados, pois são afetados pelo número de classes usadas. Gráficos de densidade 
Kernel, geralmente, possibilitam uma maneira mais efetiva de visualizar a distribui-
ção de uma variável.



144

6.3.2 Gráfico de Densidade Kernel
O Gráfico de Densidade Kernel é uma variação do histograma que usa a suavização 
Kernel (Tukey, 1977). Novos pontos são estimados a partir dos valores da variável 
para gerar uma curva suavizada. A partir do gráfico é possível inferir com mais 
claridade que a maior parte da distribuição dos distrito por proporção de pobreza em 
2000 é entre 0 e 5% aproximadamente. Conforme aumenta a proporção de pobreza 
extrema, menor é a quantidade de unidade de desenvolvimento humano. A desco-
berta pode sugerir um modelo onde as unidades seriam separadas em duas classes 
principais: abaixo de 5.5%; e acima de 5.5%, até 12%.
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6.3.3 Comparando distribuições a 
partir de gráficos de densidade 
kernel
O Gráfico de Densidade Kernel é particularmente útil para comparar dois ou mais 
grupos. Por intermédio dele é possível comparar a proporção de extremamente po-
bres nos dois últimos sensos – 2000 e 2010). No ano de 2010, o maior valor para a po-
breza extrema era cerca de 7% a 8%. A maior parte das unidades de desenvolvimento 
humano estavam no intervalo de 0 a 4%, e a proporção de extremamente pobres 
diminuiu, em relação a 2000.
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Ao plotar gráficos de densidade kernel para outros indicadores é possível perceber o 
comportamento de cada variável e a ‘posição’ das Unidades de Desenvolvimento Hu-
mano. No eixo x, na horizontal, está o intervalo de cada indicador, isto é, a variação 
possível do valor para cada Unidade de Desenvolvimento Humano. No eixo y, ver-
tical, está a densidade, a frequência de unidades por cada valor horizontal. A seguir 
constam algumas interpretações a partir de cada gráfico:

a) A maior parte das Unidades de Desenvolvimento Humano têm uma taxa de 
pelo menos 85% de frequência ao ensino básico regular. Entre 2000 e 2010 
houve aumento da participação escolar, pois o gráfico amarelo (censo de 2010) 
‘cresceu’ em relação ao gráfico azul (2000).

b) A maioria das Unidades de Desenvolvimento Humano possuem analfabetos. 
Ocorreu uma diminuição das Unidades de Desenvolvimento Humano que tin-
ham entre 25% e 50% de analfabetos no acumulado entre 2000 e 2010. Porém, 
aparentemente, aumentou o número de Unidades de Desenvolvimento com 
a proporção entre 0% e 25% de analfabetos. No geral, é possível deduzir que 
em certas localidades a proporção de analfabetos diminuiu, dessa forma, uma 
unidade que fazia parte de uma partitura com mais analfabetos passou a fazer 
parte de outra, com menos analfabetos.

c) O comportamento da taxa de mortalidade de recém-nascidos é semelhante 
ao indicador anterior. Houve o possível ‘deslocamento’ de Unidades de Desen-
volvimento Humano que mudaram de patamar.

d) Em 2000 todas as Unidades de Desenvolvimento Humano possuíam lares em 
que nenhum morador tinha o ensino fundamental completo.

e) Todas as Unidades de Desenvolvimento Humano estão com indicador entre 
0% e 25% nos dois anos de censo. Dessa forma, o maior valor de crianças e ado-
lescentes que não frequentam a escola é de 25%.

f) A proporção de extremamente pobres é um dos indicadores com menor valor 
em todas as Unidades de Desenvolvimento Humano, por isso é ‘estreito’, com 
maior concentração. Sendo assim, a proporção máxima de lares em pobreza ex-
trema em uma Unidade de Desenvolvimento em 2010 é cerca de 10%, enquanto 
em 2000, era cerca de 25%.

g) A proporção geral de jovens desocupados diminuiu entre 2000 e 2010, con-
siderando todas as Unidades de Desenvolvimento Humano. Contudo, em 2010, 
aparentemente, surgiram Unidades de Desenvolvimento Humano em que mais 
de 75% dos jovens de 15 a 24 anos não trabalhavam e não estudavam.

h) Uma proporção maior de Unidades de Desenvolvimento Humano passaram a 
ter, em 2010, mais pessoas que cursavam o ensino superior.
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Comparando a ‘posição’ geral das 
Unidades de Desenvolvimento 
Humano por indicador nos censos 
demográficos dos anos 2000 e 2010
A distribuição é uma Estimativa de Densidade Kernel baseada nos 
‘agrupamentos’ das Unidades de Desenvolvimento Humano

Taxa de frequência líquida ao ensino básico 
regular, por faixas de percentagem

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos 
ou mais de idade por faixas de percentagem

Taxa de mortalidade de recém-nascido, por 
faixas de percentagem
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Proporção de pessoas que vivem em do-
micílios em que nenhum morador tem o 
ensino fundamental completo, por faixas 
de percentagem
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faixas de percentagem

Taxa de frequência bruta ao ensino supe-
rior por faixas de percentagem

Proporção de crianças e adolescentes 
que não frequentam a escola, por faixas 
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O Gráfico de Densidade Kernel ‘simples’ é suficiente para perceber distribuições e ex-
tremos, mas sem detalhamento dos volumes, não é possível atribuir a quantidade de 
Unidades de Desenvolvimento Humano que está em cada partitura. Por exemplo, não 
é viável dizer que 100 Unidade de Desenvolvimento Humano têm até 25% de analfa-
betos em relação à população total. Isso pode ser resolvido caso divida-se igualmente 
as Unidades de Desenvolvimento de acordo com o valor do indicador. Aos valores 
que correspondem à divisão da população em porções iguais, ordenadas pelo valor do 
indicador em porcentagem, denomina-se percentil.

A seguir são apresentados os indicadores que representam a população – Unidades 
de Desenvolvimento Humano – dividida em percentis de 10, isto é, a quantidade total 
de Unidades de Desenvolvimento Humano divididas em dez partes iguais ordenadas 
conforme o valor do indicador. Por exemplo, no caso de “Jovens desocupados” (ano 
2010, linha 6), 1/10 (um sobre dez) de todas as Unidades de Desenvolvimento Huma-
no, mais da metade dos jovens não estudam e nem trabalham, em relação a todos os 
jovens de 15 a 24 anos.

percentil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.55 .5 10.5 15.5 20.5 25.5

2000

2010

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade
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desocupados
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vivem em domicílios em que 
nenhum morador tem o ensino 
fundamental completo
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Valor do indicador em porcentagem

2000 2010

Proporção de crianças 
e adolescentes que 
não frequentam a 
escola

Gravidez na 
adolescência

Proporção de 
extremamente 
pobres

0.55 .5 10.5 15.50 .5 5.5 10.5 15.5

Frequência:
 quantidade de 

Unidades de 
Desenvolvimen-
to Humano por

 partitura, isto é, 
porcentagem

 do indicador
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6.4 Visualizar o bem-estar na 
cidade de São Paulo
Uma vez realizada a análise exploratória dos dados é possível compreender vários 
comportamentos das variáveis, como tendências e evoluções. Todavia, as plotagens 
são técnicas e exigem alto processamento mental, além de treinamento especializa-
do para compreensão. São úteis e necessárias para o pesquisador, mas seriam muito 
complexas para leigos. Os mapas temáticos ajudam a compreender tais indicadores 
ao relacionar um padrão visual geolocalizado à mensuração de cada indicador por 
região. A seguir, cada Indicador de Desenvolvimento Sustentável é apresentado por 
um mapa temático. Os indicadores são agrupados conforme o Objetivo de Desen-
volvimento Sustentável respectivos: “Erradicação da pobreza”, “Saúde e bem-estar”, 
“Educação de qualidade”, “Água limpa e saneamento”, “Energia limpa e acessível” ou 
“Trabalho decente e crescimento econômico”.
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6.4.1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em to-
das as suas formas, em todos os lugares.

Indicador 1.1. Até 2030, erradicar a pobreza 
extrema para todas as pessoas em todos os 
lugares, atualmente medida como pessoas 
vivendo com menos de US$ 1,25 por dia.
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Proporção dos indivíduos com renda domi-
ciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 
mensais, em reais de agosto de 2010. O 
universo de indivíduos é limitado àqueles 
que vivem em domicílios particulares per-
manentes (PNUD et al., 2013).

Pobreza extrema
Proporção de extremamente pobres, em 
2010, por Unidade de Desenvolvimento 
Humano

0% - 1%

2%

3% - 4%

5% - 7%

8% - 11%
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6.4.2 OBJETIVO 3: SAÚDE E BEM-ESTAR

Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades.
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Esperança de vida ao 
nascer

2000

67 - 69

70 - 71

72 - 74

75 - 76

77 - 79

Esperança de vida ao nascer, por Unidade 
de Desenvolvimento Humano e ano

Número médio de anos que as pessoas deve-
rão viver a partir do nascimento, se permane-
cerem constantes ao longo da vida o nível e o 
padrão de mortalidade por idade prevalecen-
tes no ano do Censo (PNUD et al., 2013).
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2010

69 - 72

73 - 75

76 - 78

79 - 80

81 - 82
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Número de crianças que não deverão sobre-
viver ao primeiro ano de vida em cada 1000 
crianças nascidas vivas (PNUD et al., 2013).

Taxa de mortalidade 
de recém-nascido
Taxa de mortalidade de recém-nascido, por 
Unidade de Desenvolvimento Humano e 
ano

9% - 13%

14% - 17%

18% - 22%

23% - 27%

28% - 31%

2000
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2010

6% - 9%

10% - 13%

14% - 16%

17% - 21%

22% - 26%
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Gravidez na 
adolescência
Gravidez na adolescência, por Unidade de 
Desenvolvimento Humano e ano

Razão entre as mulheres de 10 a 17 anos de 
idade que tiveram filhos e o total de mulheres 
nesta faixa etária, multiplicada por 100 (PNUD 
et al., 2013).

2000

0% - 1%

2%

3%

4% - 5%

6% - 12%
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2010

0% - 1%

2%

3%

4% - 6%

7% - 9%
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6.4.3 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusi-
va e equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos.
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Indicador 4.1. Até 2030, garantir que todas 
as meninas e meninos completem o ensino 
primário e secundário livre, equitativo e 
de qualidade, que conduza a resultados de 
aprendizagem relevantes e eficazes.
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Número médio de anos de estudo que uma 
geração de crianças que ingressa na escola 
deverá completar ao atingir 18 anos de ida-
de, se os padrões atuais se mantiverem ao 
longo de sua vida escolar (PNUD et al., 2013).

7 - 9

10

11

12 - 11

12

Expectativa de anos de 
estudo aos 18 anos
Expectativa de anos de estudo aos 18 anos 
de idade, por Unidade de Desenvolvimento 
Humano e ano

2000
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2010

8 - 9

10
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12

13
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Razão entre o número de pessoas na faixa 
etária de 6 a 17 anos frequentando o ensino 
básico (fundamental ou médio – Regular Se-
riado) e a população total dessa mesma faixa 
etária, multiplicada por 100. As pessoas de 6 
a 17 anos frequentando a pré-escola ou clas-
se de alfabetização foram consideradas como 
se estivessem no 1º ano do ensino fundamen-
tal. As pessoas de 6 a 17 anos frequentando a 
4ª série do ensino médio foram consideradas 
como já tendo concluído esse nível de ensino 
(PNUD et al., 2013).

Frequência líquida ao 
ensino básico regular
Taxa de frequência líquida ao ensino básico 
regular, por Unidade de Desenvolvimento 
Humano e ano

200067% - 77%

78% - 84%

85% - 88%

89% - 91%

92% - 96%
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2010

75% - 81%

82% - 84%

85% - 87%

88% - 90%

91% - 99%
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Razão entre o número total de pessoas de 
qualquer idade frequentando o ensino supe-
rior (graduação, especialização, mestrado ou 
doutorado) e a população na faixa etária de 
18 a 24 anos, multiplicada por 100 (PNUD et 
al., 2013).

Taxa de frequência 
bruta ao ensino superior
Taxa de frequência bruta ao ensino supe-
rior, por Unidade de Desenvolvimento Hu-
mano e ano

2000

0% - 9%

10% - 21%

22% - 35%

36% - 58%

59% - 86%
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2010

4% - 24%

25% - 49%

50% - 80%

81% - 128%

129% - 241%
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Razão entre o número de crianças de 6 a 14 
anos que não frequentam a escola e o total de 
crianças nesta faixa etária, multiplicada por 
100 (PNUD et al., 2013).

Crianças e adolescentes 
que não frequentam a 
escola
Proporção de crianças e adolescentes que 
não frequentam a escola, por Unidade de 
Desenvolvimento Humano e ano

2000

0% - 1.17%

1.18% - 2.04%

2.05% - 2.92%

2.93% - 3.75%

3.76% - 4.7%

4.71% - 5.81%

5.82% - 7.15%

7.16% - 8.72%

8.73% - 10.84%

10.85% - 20.33%
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2010

0% - 0.93%

0.94% - 1.67%

1.68% - 2.42%

2.43% - 3.08%

3.09% - 3.69%

3.7% - 4.46%

4.47% - 5.43%

5.44% - 6.57%

6.58% - 8.55%

8.56% - 11.62%
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Razão entre a população de 15 anos ou mais 
de idade que não sabe ler nem escrever um 
bilhete simples e o total de pessoas nesta 
faixa etária, multiplicada por 100 (PNUD et 
al., 2013).

População Analfabeta
Taxa de analfabetismo da população de 15 
anos ou mais de idade, por Unidade de De-
senvolvimento Humano

2000

0 - 4

5 - 7

8 - 11

12 - 17

18 - 33
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2010

0% - 2%

3% - 5%

6% - 8%

9% - 11%

12% - 28%
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Razão entre as pessoas que vivem em domicílios 
em que nenhum dos moradores tem o ensino 
fundamental completo e a população total resi-
dente em domicílios particulares permanentes, 
multiplicada por 100 (PNUD et al., 2013).

Ensino Fundamental
nos domicílios
Proporção de pessoas que vivem em domi-
cílios em que nenhum morador tem o ensi-
no fundamental completo, por Unidade de 
Desenvolvimento Humano

2000

2% - 7%

8% - 11%

12% - 14%

15% - 18%

19% - 22%

23% - 26%

27% - 31%

32% - 38%

39% - 46%

47% - 65%
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2010

1% - 4%

5% - 7%

8% - 9%

10% - 12%

13% - 15%

16% - 18%

19% - 21%

22% - 25%

26% - 31%

32% - 40%
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6.4.4 ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e 
gestão sustentável da água e saneamento 
para todos.
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Indicador 6.1. Até 2030, alcançar o acesso 
universal e equitativo à água potável, segura e 
acessível para todos.

Indicador 6.2. Até 2030, alcançar o acesso a 
saneamento e higiene adequados e equitativos 
para todos, e acabar com a defecação a 
céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e 
daqueles em situação de vulnerabilidade.
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Razão entre as pessoas que vivem em domi-
cílios cujo abastecimento de água não advém 
de rede geral e cujo esgotamento sanitário 
não é realizado por rede coletora de esgoto 
ou fossa séptica e a população total residente 
em domicílios particulares permanentes, mul-
tiplicada por 100. São considerados apenas os 
domicílios particulares permanentes (PNUD et 
al., 2013).

Saneamento básico
Proporção de pessoas sem acesso à água 
potável e que despeja escrementos a céu 
aberto, por Unidade de Desenvolvimento 
Humano

0% - 0.29%

0.3% - 0.91%

0.92% - 1.9%

1.91% - 4.33%

4.34% - 8.03%

2000
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2010

0% - 0.3%

0.31% - 1.02%

1.03% - 2.22%

2.23% - 4.37%

4.38% - 7.68%
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6.4.5 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível 
à energia, para todos.



187

Indicador 7.1. Até 2030, assegurar o acesso 
universal, confiável, moderno e a preços 
acessíveis a serviços de energia.
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Razão entre as pessoas que vivem em domicí-
lios sem energia elétrica e população total re-
sidente em domicílios particulares permanen-
tes multiplicado por 100 (PNUD et al., 2013). 

Energia elétrica
Proporção de pessoas em domicílios sem 
energia elétrica, por Unidade de Desenvol-
vimento Humano

0% - 0.27%

0.28% - 0.87%

0.88% - 4.93%

2000
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2010

0%

0.01% - 0.1%

0.11% - 0.21%

0.22% - 0.55%

0.56% - 1.16%
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6.4.6 TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Objetivo 8. Promover o crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, 
e trabalho decente para todos.
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Indicador 8.1. Sustentar o crescimento 
econômico per capita, de acordo com as 
circunstâncias nacionais e, em particular, 
pelo menos um crescimento anual de 7% 
do produto interno bruto nos países de 
menor desenvolvimento relativo sustentar 
o crescimento econômico per capita, de 
acordo com as circunstâncias nacionais e, em 
particular, pelo menos um crescimento anual 
de 7% do produto interno bruto nos países de 
menor desenvolvimento relativo.
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Razão entre o somatório da renda de todos 
os indivíduos residentes em domicílios parti-
culares permanentes e o número total desses 
indivíduos. Valores em reais de 01/agosto de 
2010 (PNUD et al., 2013).

Renda per capita
Renda per capita em reais (R$), em 2000, 
por Unidade de Desenvolvimento Humano

255 - 369

370 - 464

465 - 571

572 - 724

725 - 924

925 - 1286

1287 - 1870

1871 - 2802

2803 - 4533

4534 - 7327

2000
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2010

373 - 512

513 - 653

654 - 829

830 - 1108

1109 - 1460

1461 - 1867

1868 - 2518

2519 - 4038

4039 - 7703

7704 - 13803
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Indicador 8.6. Até 2020, reduzir 
substancialmente a proporção de jovens 
sem emprego, educação ou formação.
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Razão entre as pessoas de 15 a 24 anos que 
não estudam, não trabalham e são vulneráveis 
à pobreza e a população vulnerável nessa 
faixa etária, multiplicado por 100. Define-se 
como vulnerável à pobreza a pessoa que mora 
em domicílio com renda per capita inferior a 
1/2 salário mínimo de agosto de 2010. São 
considerados apenas os domicílios particula-
res permanentes (PNUD et al., 2013).

Jovens desocupados
Proporção de jovens desocupados, por Uni-
dade de Desenvolvimento Humano

0% - 15%

16% - 27%

28% - 32%

33% - 34%

35% - 37%

38%

39% - 40%

41% - 44%

45% - 53%

54% - 85%

2000
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2010

0% - 8%

9% - 19%

20% - 26%

27% - 31%

32% - 35%

36% - 40%

41% - 45%

46% - 53%

54% - 73%

74% - 100%
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6.4.7 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre eles.
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Indicador 10.1. Até 2030, progressivamente 
alcançar e sustentar o crescimento da renda 
dos 40% da população mais pobre a uma taxa 
maior que a média nacional.
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Mede o grau de desigualdade existente na 
distribuição de indivíduos segundo a renda 
domiciliar per capita. Seu valor é 0 quando 
não há desigualdade (a renda domiciliar per 
capita de todos os indivíduos tem o mesmo 
valor) e tende a 1 à medida que a desigualda-
de aumenta. O universo de indivíduos é limi-
tado àqueles que vivem em domicílios parti-
culares permanentes (PNUD et al., 2013).

Inequidade
Nível de desigualdade — Índice de Gini, por 
Unidade de Desenvolvimento Humano

0.34 - 0.40

0.41 - 0.43

0.44 - 0.46

0.47 - 0.49

0.50 - 0.61

2000
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2010

0.34 - 0.40

0.41 - 0.45

0.46 - 0.53

0.54 - 0.63

0.64 - 0.75
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6.4.8 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Objetivo 11. Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis.
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Razão entre a população que vive em domi-
cílios com coleta de lixo e a população total 
residente em domicílios particulares perma-
nentes, multiplicada por 100. Estão incluídas 
as situações em que a coleta de lixo é reali-
zada diretamente por empresa pública ou 
privada, ou o lixo é depositado em caçamba, 
tanque ou depósito fora do domicílio, para 
posterior coleta pela prestadora do serviço. 
São considerados apenas os domicílios par-
ticulares permanentes localizados em área 
urbana (PNUD et al., 2013).

Coleta de lixo
Proporção de pessoas com coleta de lixo, 
por Unidade de Desenvolvimento Humano

0%

0.01% - 82.6%

82.61% - 94.44%

94.45% - 98.43%

98.44% - 100%

2000
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2010

93.22%

93.23% - 97.54%

97.55% - 99.12%

99.13% - 99.77%

99.78% - 100%
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