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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é conceituar o desenvolvimento humano a partir da 

contribuição de importantes autores, em relação às perspectivas atuais, e, também, 

apresentar as bases metodológicas das principais métricas utilizadas e novas 

propostas que estão surgindo, dentro de uma lógica ampla e sustentável. Além 

disso, partindo de tais contribuições efetuou-se uma análise descritiva e crítica, 

através de um panorama referente ao estágio atual e à evolução do 

desenvolvimento humano e sustentabilidade da maior cidade brasileira, São Paulo. 

O objetivo é demonstrar a complexidade do tema, fomentando o debate através das 

contribuições dos autores e da base conceitual dos principais indicadores e novas 

métricas que estão surgindo. E ainda, evidenciar a situação da cidade de São Paulo 

com relação a essa temática, apresentando os dados atuais e de evolução para os 

anos de 2000 e 2010, recomendações de mensuração e um sistema de indicadores, 

visando contribuir para o acompanhamento futuro e para a elaboração de políticas 

públicas eficientes com o intuito de promover a ampliação do bem-estar social. Os 

resultados contribuem para a reflexão com relação ao desenvolvimento humano e 

sustentabilidade, das bases metodológicas dos principais indicadores, bem como, 

para evidenciar a situação atual e sua evolução recente na maior cidade brasileira 

de forma holística, considerando questões distributivas e de bem-estar social em 

diversos aspectos, propondo, também, recomendações e sugestões futuras de 

mensurações para a cidade. 

 

Palavras chave: Bem-estar social, desenvolvimento humano, indicadores, São 

Paulo, sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to conceptualize human development from the lead 

author’s contribution in relation to current issues, and also present the 

methodological basis of the key metrics used and new proposals that are emerging 

within a wide and sustainable logic. In addition, from such contributions made up a 

descriptive and critical analysis, through an overview regarding the current state and 

evolution of human development and sustainability of Brazil' largest city, São Paulo. 

The goal is to demonstrate the complexity of the issue, encouraging debate through 

the contributions of the authors and the conceptual basis of key indicators and new 

metrics that are emerging. Yet, show the state of São Paulo with respect to this 

theme, presenting the current and evolving data for the years 2000 and 2010, 

measurement of recommendations and a system of indicators, to contribute to the 

future monitoring and the elaboration of efficient public policies in order to promote 

the expansion of social welfare. The results contribute to the reflection with respect to 

human development and sustainability, of the methodological bases of the main 

indicators, as well as to highlight the current situation and recent developments in 

Brazil's largest city holistically, considering distribution and social welfare issues in 

many ways, proposing also future recommendations and suggestions measurements 

to the city. 

 

Keywords: Social welfare, human development, indicators, São Paulo, sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

O tema do desenvolvimento humano é alvo de debates já há algum tempo. 

Após a II Guerra Mundial, o indicador popularmente utilizado para se mensurar o 

desenvolvimento humano passou a ser o produto interno bruto (PIB). Entretanto, 

frequentemente, notava-se que o crescimento do PIB1 não refletia a melhoria dos 

padrões de vida dos indivíduos. Desse intenso debate referente ao crescimento 

versus desenvolvimento humano, novas respostas, recomendações e sugestões 

começaram a surgir. Os indicadores econômicos e sociais já são alvo de debates e 

discussões há algum tempo, mas os indicadores de sustentabilidade possuem uma 

história mais recente, revelando-se da maior importância, uma vez que a conjugação 

dos parâmetros ambientais aos sociais e econômicos será capaz de indicar, com 

maior precisão, soluções e políticas públicas. 

O objetivo geral desta pesquisa é apresentar e conceituar o desenvolvimento 

humano sustentável através da perspectiva de importantes autores, as metodologias 

de indicadores mais popularmente utilizados, para, a partir daí, efetuar uma análise 

descritiva e crítica referente aos indicadores de desenvolvimento humano e 

sustentabilidade na cidade de São Paulo, na primeira década do século XXI. 

A escolha de análise recaiu sobre a cidade de São Paulo, primeiramente, 

devido a sua importância e dinamismo econômico a nível nacional e mundial, e 

ainda, devido a sua dimensão populacional e diversidade socioeconômica. Em 2010, 

de acordo com o IBGE1, a cidade de São Paulo possuía uma população de 

11.253.503 habitantes, equivalente a 5,89% da população do Brasil, respondendo 

por uma participação de 11,8% no PIB brasileiro.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: a) efetuar análise teórica, 

referente à questão do Crescimento versus Desenvolvimento Humano Sustentável; 

serão apresentadas as perspectivas de autores relevantes com relação ao tema; b) 

conceituar e descrever as principais metodologias de mensuração do 

desenvolvimento humano e sustentabilidade, através da apresentação dos 

indicadores e suas respectivas metodologias de cálculo; discriminar os indicadores 

                                                           
1 Instituto Brasil de Geografia e Estatística (IBGE). Produto interno bruto dos municípios 2010. 2012.  
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mais popularmente utilizados, bem como novas propostas de indicadores que estão 

surgindo e se tornando populares; c) baseado na perspectiva dos autores e nas 

metodologias dos indicadores apresentadas nos dois primeiros capítulos, analisar de 

forma abrangente, crítica e descritiva a situação do desenvolvimento humano e 

sustentabilidade na cidade de São Paulo para a primeira década do século XXI; d) 

analisar a partir do tema do desenvolvimento humano, das bases conceituais e 

metodológicas dos principais indicadores, o caso empírico da cidade de São Paulo; 

e) Identificar os aspectos onde os indivíduos possuem mais privações, bem como as 

regiões da cidade mais desfavorecidas, em termos de desenvolvimento humano. A 

exposição dos diversos indicadores é realizada a partir de seis dimensões: 

educação, renda, saúde, sustentabilidade, trabalho, e vulnerabilidade social, para 

cada uma das subprefeituras da cidade. São abordadas, também, as metodologias 

do Well Being Survey e Pegada Ecológica, relativos aos aspectos subjetivos do 

desenvolvimento humano e de sustentabilidade ambiental referentes à cidade de 

São Paulo. Com base nesses indicadores, é apresentado um sistema de indicadores 

de desenvolvimento humano e sustentabilidade para a cidade de São Paulo, 

contribuindo para a reflexão. 

Em busca das respostas relacionadas a estes objetivos, o procedimento 

metodológico baseou-se em pesquisa bibliográfica, documental, formulando um 

arcabouço teórico sobre o tema. Com relação aos fundamentos teóricos, contidos no 

primeiro capítulo, por uma questão de foco, a análise restringe-se aos economistas 

Mahbub Ul Haq, Amartya Sen e Joseph Stiglitz. 

No primeiro capítulo, são apresentadas as visões dos autores Mahbub Ul Haq 

e Amartya Sen, criadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que 

propuseram um novo enfoque com relação à mensuração do desenvolvimento, 

através de suas perspectivas baseadas na ampliação das escolhas e liberdades 

humanas. É apresentada a perspectiva da comissão liderada pelo economista 

Joseph Stigliz - Comissão sobre a Mensuração de Desempenho Econômico e 

Progresso Social (CMPEPS), suas recomendações relativas às limitações do PIB, 

limitações dos indicadores atualmente utilizados relacionados à qualidade de vida e 

propostas de mensuração com relação à sustentabilidade ambiental e do 

desenvolvimento humano. 

No segundo capítulo, são apresentadas as metodologias de cálculo dos 

indicadores de medição do desenvolvimento humano e sustentabilidade mais 
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utilizados atualmente. São apresentados, também, novos indicadores de 

mensuração do desenvolvimento humano sustentável que estão se tornando 

populares: Felicidade Interna Bruta (FIB) - medidor dos aspectos subjetivos da vida 

humana, Pegada Ecológica - indicador medidor da sustentabilidade, Genuine Saving 

Indicator (GSI) e proposta de mensuração dos Empregos Verdes. 

No terceiro capítulo, a partir das contribuições das perspectivas dos autores e 

das bases conceituais e metodológicas dos principais indicadores, será apresentada 

uma análise abrangente, crítica e descritiva com relação ao panorama da evolução e 

situação do atual estágio de desenvolvimento humano e sustentabilidade na cidade 

de São Paulo. A metodologia de análise tem como base a fundamentação 

apresentada nos primeiros capítulos, ou seja, interpretando que o desenvolvimento 

humano deve ser entendido de forma holística, em toda sua totalidade. Sendo 

assim, serão utilizados diversos indicadores, elaborados por órgãos oficiais, para 

cinco dimensões diferentes e para as 31 subprefeituras da cidade. Com essa 

metodologia, também, são consideradas as questões distributivas inframunicipais. A 

partir dos dados de bem-estar subjetivo e pegada ecológica da cidade de São Paulo, 

elaborou-se um sistema de indicadores de desenvolvimento humano e 

sustentabilidade, contribuindo para uma reflexão acerca do tema. 

Após a apresentação dos três capítulos, as considerações finais destacam as 

perspectivas atuais do desenvolvimento humano, as principais metodologias de 

mensuração e os resultados obtidos, relacionando as perspectivas, os indicadores e 

os dados referentes à cidade de São Paulo. 
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CAPÍTULO I. DESENVOLVIMENTO HUMANO: PERSPECTIVAS ATUAIS 

 

1.1   O PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

De acordo com Joseph Alois Schumpeter (1985, p. 47): “entenderemos por 

desenvolvimento, portanto, apenas as mudanças da vida econômica que não lhe 

forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, por sua própria iniciativa”. Por 

desenvolvimento, ainda, de acordo com o autor: “(...) uma mudança espontânea e 

descontinua nos canais de fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para 

sempre o estado de equilíbrio previamente existente. (Schumpeter, 1985, pg. 47). 

Ou seja, de acordo com o autor o processo de desenvolvimento econômico é 

resultante de mudanças revolucionárias endógenas no sistema produtivo 

econômico, tais como as inovações, que alterarão os métodos de produção de 

maneira acentuada, contribuindo para o crescimento econômico no sistema 

capitalista, através de seus ciclos econômicos. Ressalta-se, que o autor considera o 

ambiente econômico como repleto de incertezas, principalmente com relação a 

produção, sendo que o tempo econômico torna-se um aspecto fundamental, 

decisões do presente afetarão o comportamento do sistema econômico no futuro, 

trazendo resultados positivos ou negativos. 

Schumpeter é considerado um pioneiro, na temática crescimento versus 

desenvolvimento, por romper com modelos estáticos e reforçar a importância dos 

ciclos econômicos, o papel dos empreendedores e das inovações. No entanto, o 

enfoque do autor tem relação, sobretudo, com os resultados econômicos, ou com o 

desenvolvimento econômico. Ainda que o desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento humano estejam estritamente relacionados, o enfoque e os 

resultados são diferentes. O presente trabalho pretende priorizar, sobretudo, os 

resultados referentes ao desenvolvimento humano em seus diversos aspectos. 

Para Mahbub Ul Haq2 (1995, p.17), o propósito básico do desenvolvimento 

humano deve se fundar na ampliação das escolhas das pessoas. 

A diferença que define a perspectiva baseada no crescimento económico e 

a das escolas de desenvolvimento humano, é que a primeira concentra-se 

                                                           
2 O economista paquistânes Mahbub Ul Haq (1934 – 1998) é considerado um pioneiro na teoria do 
desenvolvimento humano, tendo atuado como diretor de políticas públicas do Banco Mundial (1970 a 
1982) e como ministro da economia do Paquistão (1982 a 1988). (Ul Haq, 1995). 

 



5 

 

exclusivamente na expansão de apenas uma escolha – renda – enquanto 

que a segunda abrange a ampliação por todas as escolhas humanas – 

sejam econômicas, sociais, culturais ou políticas. Poderia também se 

argumentar que a expansão da renda pode ampliar todas as outras opções 

de escolhas. Mas não é necessariamente o que ocorre, por diversas razões. 

(Ul Haq, 1995, p. 17 – tradução nossa). 

De acordo com o autor, algumas escolas do pensamento econômico têm uma 

perspectiva de desenvolvimento humano estritamente relacionada aos níveis de 

crescimento econômico; em contrapartida, outras escolas têm como foco a 

expansão das escolhas das pessoas. Ainda de acordo com Mahbub Ul Haq2, 

embora o crescimento econômico possa ampliar as escolhas das pessoas, isso nem 

sempre ocorre de fato. Além disso, o foco restrito somente ao crescimento 

econômico traz como limitação o fato de se analisar somente uma das escolhas, 

dentre várias, que as pessoas eventualmente valorizam e podem fazer. O autor 

enfatiza, também, que os rendimentos costumam e podem ser distribuídos de forma 

desigual dentro de uma sociedade, sendo que as parcelas das populações que 

possuem acesso limitado a recursos, terão como consequência severas restrições a 

suas escolhas.  

Além da questão da distribuição dos rendimentos, outras razões podem ser 

consideradas para se entender porque pode não ser ideal focar-se somente no 

crescimento econômico para a mensuração do desenvolvimento humano. Angus 

Deaton (R7 apud Reuters, 2015), ganhador do Prêmio Nobel de 2015, em suas 

diversas obras, destaca e reforça a importância dos dados de pesquisas 

domiciliares, sobretudo, relacionadas ao consumo, bem-estar e pobreza. De acordo 

com ele, tais informações podem ser de extrema importância no que diz respeito à 

formulação de políticas públicas, auxiliando, por exemplo, na determinação de como 

os diferentes grupos sociais são afetados por mudanças na tributação. "Pensem em 

Deaton como um economista que olha mais de perto o que os lares pobres 

consomem para ter uma ideia melhor de seus padrões de vida e de possíveis 

caminhos para o desenvolvimento econômico" (R7 apud Reuters, 2015). Sendo 

assim, ressalta-se a importância de considerar os dados de consumo, ao invés de 

dados de crescimento econômico ou de renda, para mensurar-se o bem-estar e a 

pobreza, temas totalmente correlacionados ao desenvolvimento humano. 
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Ainda com relação a questão, Ul Haq destaca os diversos modelos de 

desenvolvimento que as sociedades ou governantes “elegem” ou “escolhem” como 

base de seu processo de promoção do desenvolvimento humano. Tais modelos 

variam de acordo com os países, sendo que as mais diversas prioridades são 

enfatizadas, de acordo com o modelo escolhido; consequentemente, diferentes 

resultados serão obtidos: Ul Haq (1995, p. 18) destaca exemplos de modelos de 

desenvolvimento humano, em que os gastos bélicos são priorizados ao invés dos 

gastos e investimentos sociais, sociedades com estruturas de distribuição de renda 

e riqueza desiguais ao invés de igualitárias, países que possuem governos 

autoritários em contrapartida a sociedades democráticas nas quais o 

desenvolvimento se dá de forma participativa, entre outros. De acordo com as 

“escolhas” efetuadas e com as prioridades eleitas por governantes ou pela 

sociedade em geral, as possibilidades de escolhas humanas poderão ser ampliadas 

ou conjugadas ao crescimento econômico. Obviamente, em sociedades onde os 

gastos militares são maiores que os gastos sociais, onde a distribuição de renda 

beneficie, sobretudo, uma pequena elite, grande parcela da população não será 

beneficiada pelo crescimento econômico; consequentemente, as possibilidades de 

escolhas de grande parte da população não serão ampliadas. 

Ul Haq (1995, p. 18) destaca que não existe um “link automático” entre 

rendimentos e vidas humanas, no entanto, considera que já há algum tempo o 

pensamento econômico tem a presunção que tal tipo de “automatismo” existe. 

Apesar de muitas escolhas humanas dependerem do nível de rendimentos ou 

riqueza dos indivíduos, algumas não estão condicionadas aos níveis de rendimentos 

ou riqueza, tais como; democracia, respeito entre os membros familiares, tratamento 

igualitário entre homens e mulheres. Ul Haq (1995, p. 18) considera que valores 

sociais e tradições culturais independem do nível de renda, podendo ser mantidos 

nos mais diversos níveis de rendimentos.  

Além disso, Ul Haq (1995, p. 18) destaca também que as escolhas humanas 

se estendem para muito além do bem-estar econômico. O conhecimento, a saúde, o 

meio-ambiente preservado, a liberdade política ou simples prazeres da vida podem 

ou não ser expandidos através da riqueza nacional; trata-se de escolhas que não 

são largamente ou totalmente dependentes da renda. Para o autor, mais importante 

do que a própria riqueza em si, deve ser o uso que as pessoas fazem da riqueza; 

sendo assim, é de caráter decisivo que as sociedades reconheçam que sua riqueza 
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real é o seu povo, caso contrário, a “obsessão excessiva” com a criação de riqueza 

pode deixar em segundo plano o enriquecimento da vida humana. Tudo dependerá 

da maneira como as riquezas serão utilizadas; a expansão das escolhas está, 

sobretudo, condicionada às decisões referentes à forma como as riquezas serão 

gastas, investidas ou utilizadas.  

O paradigma do desenvolvimento traz como importante reflexão a rejeição 

deste “link automático” entre crescimento econômico e expansão das escolhas das 

pessoas. Assim sendo, por diversas razões, o crescimento econômico pode não 

resultar em ampliação das escolhas, ou seja, em desenvolvimento humano. Dessa 

forma, tal link deve estar relacionando, sobretudo, à qualidade do crescimento 

econômico e não somente à quantidade de tal crescimento. Ainda de acordo com o 

autor, apesar da rejeição deste “link automático”, o crescimento econômico não deve 

ser desconsiderado. O crescimento econômico é de vital importância, sobretudo em 

economias pobres, e sua expansão pode contribuir para a ampliação das escolhas 

das pessoas. O que, de fato, se faz importante, e para onde as atenções devem se 

concentrar, é a qualidade do crescimento econômico. Segundo Ul Haq (1995, p.19), 

a qualidade do crescimento é tão importante quanto a quantidade. Sendo assim, é 

primordial dar mais ênfase aos aspectos qualitativos do crescimento. 

Entretanto, como fazer para mudar as perspectivas e pensamento 

predominantes, para que assim as políticas públicas e o foco de promoção ao 

desenvolvimento passem a ter como base, sobretudo, os aspectos qualitativos, ao 

invés dos aspectos quantitativos do crescimento econômico? De acordo com Ul Haq 

(1995, p. 19), mudanças estruturais poderão ser necessárias, envolvendo o 

aperfeiçoamento de estruturas econômicas e de poder. Para uma melhor correlação 

entre o crescimento econômico e a ampliação das escolhas humanas, podem ser 

necessários: reforma agrária de longo alcance, sistemas tributários com regimes 

fiscais progressivos, ampliação do crédito bancário para as pessoas pobres, 

expansão dos serviços sociais básicos de forma que seu alcance se estenda a toda 

população, estabelecimento de redes de proteção e segurança social para 

indivíduos ignorados pelos mercados ou ações de políticas públicas, entre outros. A 

necessidade de tais políticas pode variar de acordo com os países; no entanto, Ul 

Haq (1995, p. 18) enumera cinco recomendações referentes ao desenvolvimento 

humano, que deveriam e poderiam ser aplicadas a todos os países. 



8 

 

Em primeiro lugar, as pessoas devem ser movidas para o “centro do palco”. 

Ou seja, as pessoas devem ser consideradas como o centro e o objetivo final das 

políticas públicas. As políticas devem ser voltadas para a melhoria da vida dos 

indivíduos; além disso, sempre deve ser considerado o nível de participação das 

pessoas, bem como o quanto elas se beneficiarão de tais políticas. 

Segundo, devem ser considerados os “dois lados” do desenvolvimento 

humano. Com relação a isso, Ul Haq considera que um desses aspectos está 

relacionado à formação das capacidades: saúde, conhecimento, habilidades. O 

outro aspecto está relacionado ao uso que os indivíduos fazem dessas capacidades: 

emprego, atividades produtivas, atividades políticas, lazer. O desafio consiste em 

que os indivíduos tenham a possibilidade de transformar suas capacidades em 

oportunidades, o que, consequentemente, ampliará suas escolhas. 

Terceiro, deve-se manter uma cuidadosa distinção entre fins e meios – 

aspecto que está relacionado às questões qualitativas do crescimento econômico. 

Deve-se considerar como finalidade do crescimento econômico a ampliação do bem-

estar dos indivíduos. Sendo assim, a ênfase deve ser dada à maneira pela qual o 

crescimento é distribuído. O crescimento do PIB deve ser considerado, acima de 

tudo, um meio de expandir um fim, sendo que este fim deve ser a ampliação das 

escolhas humanas. 

Quarto, o paradigma de desenvolvimento humano envolve toda a sociedade, 

não apenas a economia. Os aspectos não econômicos do desenvolvimento também 

devem ser avaliados. Mais atenção deve ser dada ao “link” entre o econômico e não 

econômico; dessa forma, será possível medir o grau de vínculo entre ambos os 

aspectos. Por exemplo: deve ser avaliado em que grau quantitativo e qualitativo o 

crescimento econômico permite a evolução dos indicadores dos indivíduos com 

relação ao conhecimento, saúde, entre outros. 

Quinto, é preciso reconhecer que as pessoas são tanto os meios quanto os 

fins do desenvolvimento. No entanto, o autor faz questão de enfatizar que, ao 

considerar pessoas como meios e fins do desenvolvimento, não se deve avaliar os 

indivíduos como commodities, ou seja, não se basear somente na argumentação de 

promoção do aprimoramento e aumento da produtividade do capital humano. O 

bem-estar dos indivíduos deve ser considerado em toda sua amplitude e 

complexidade, não somente no que tange a melhorias qualitativas do capital 

humano relacionadas a questões de aumento de produtividade econômica.  
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O autor propõe que se trate o desenvolvimento como um conceito holístico, 

de forma global, com abrangência em toda sua totalidade. Assim, deve-se avaliar o 

desenvolvimento desde os aspectos dos gastos e investimentos individuais em 

educação, saúde, até os indicadores macroeconômicos que estão relacionados a 

questões estruturais da economia. Os indicadores macroeconômicos podem indicar 

perspectivas futuras de crescimento, de distribuição de renda e riqueza, gastos e 

investimento sociais, investimentos em tecnologia, sustentabilidade das contas 

públicas.  Nenhum aspecto está fora do escopo neste modelo de desenvolvimento 

humano; a vantagem do aspecto do alargamento das escolhas das pessoas e 

enriquecimento de suas vidas é a amplitude de sua abrangência. Todos os aspectos 

da vida - econômicos, políticos ou culturais - são vistos a partir dessa perspectiva; o 

crescimento econômico, como tal, torna-se apenas um subconjunto do paradigma de 

desenvolvimento humano. 

Em suma, a perspectiva do paradigma do desenvolvimento humano traz 

como reflexão e recomendações os seguintes pontos (Ul Haq, 1995, p. 18): o 

desenvolvimento deve colocar as pessoas como objetivo central; a proposta de 

desenvolvimento humano deve considerar a ampliação de todas as escolhas 

humanas, não somente as relacionadas com rendimentos e riqueza; o paradigma do 

desenvolvimento humano enfatiza que se deve investir tanto na ampliação das 

capacidades humanas quanto na ampliação das oportunidades. Dessa forma, os 

indivíduos poderão utilizar suas capacidades para obter melhores condições de vida 

e bem-estar social; o desenvolvimento humano deve ter como estrutura quatro 

pilares essenciais: igualdade, sustentabilidade, produtividade e empoderamento. O 

crescimento econômico deve ser considerado essencial, principalmente para os 

países mais pobres; no entanto, é primordial privilegiar questões distributivas e 

qualitativas do crescimento; o paradigma do desenvolvimento humano define quais 

devem ser os fins do desenvolvimento, e contém análises concretas e sensatas 

sobre como alcançá-lo. 

É justo dizer que o paradigma de desenvolvimento humano é o modelo de 

desenvolvimento mais holístico que existe hoje. Ela abrange todas as 

questões de desenvolvimento, incluindo o crescimento econômico, 

investimento social, empoderamento das pessoas, satisfação das 

necessidades básicas, redes de segurança social, liberdades políticas, 

culturais, bem como todos os outros aspectos da vida das pessoas. Não é 
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nem estritamente tecnocrático nem excessivamente filosófico. É um reflexo 

prático da própria vida. (Ul Haq, 1995 p. 21 – tradução nossa.) 

 

1.2. PERSPECTIVA DO “DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE” 

 

Amartya Sen3 publicou sua obra “Desenvolvimento Como Liberdade” em 

2000. Nela é sintetizada a perspectiva do autor, que publicou, anteriormente, outros 

trabalhos relacionados ao tema do desenvolvimento humano.  

Sen (2000, p. 9) considera que vivemos em um mundo que produz uma 

quantidade tão grande de riquezas, que há um ou dois séculos atrás, seria até difícil 

imaginar que isso pudesse ocorrer; no entanto, ao mesmo tempo, estamos cercados 

de proporção elevada de indivíduos sobrevivendo em níveis de privação, destituição 

e opressão extraordinários. O autor destaca que existem problemas novos 

convivendo com antigos, tais como: fomes coletivas, fome crônica, violação de 

liberdades, desigualdade entre os gêneros, ameaças cada vez maiores à 

sustentabilidade de nosso ambiente, bem como de nossa vida econômica e social, 

entre outros. Em sua obra “As Pessoas em Primeiro Lugar” (2010, p. 7), Sen 

considera, também, que os avanços tecnológicos registrados pelo planeta são 

extraordinários; simultaneamente, há dados preocupantes referentes à vida das 

pessoas, que pioraram diante do impacto da crise internacional de 2008. O autor 

enfatiza enormes paradoxos com os quais convivemos: a) o planeta poderia produzir 

alimentos para uma população bem maior do que a atual e, no entanto, 1 bilhão de 

pessoas passam fome; b) as reservas de água atuais seriam suficientes para suprir 

a sede de toda a humanidade e 1,2 bilhão de pessoas não tem acesso à agua 

tratada; c) 2,6 bilhões de pessoas não possuem acesso a sistemas de saneamento 

e essa situação compromete gravemente suas vidas, através do impacto que essa 

privação causa no que diz respeito à saúde. O autor destaca que, para reduzir o 

déficit de água e saneamento pela metade, bastaria uma quantia equivalente a 

                                                           
3 Amartya Sen é um renomado economista indiano, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 
1998. Foi professor na Delhi School Of Economics, London School Of Economics, Oxford e Harvard. 
Atuou em conjunto com Mahbub Ul Haq, na criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 
do Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH). É também um dos fundadores do WIDER, Instituto 
Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento (Universidade da ONU) (SEN, 2000). 
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apenas cinco dias do orçamento militar do planeta, o que acaba por tornar ainda 

mais nítida a inversão de prioridades a que estamos submetidos. 

De acordo com a Comissão sobre a Medição das Performances Econômicas 

e Progresso Social (CMPEPS, 2009, p. 225), referente à perspectiva de Sen: “a 

liberdade exige ampliar o campo das informações pertinentes para avaliar a vida das 

pessoas além de suas realizações observáveis, a todas as oportunidades que se 

oferecem a elas”. Bomfim (2012, p. 85) ressalta, também, que a abordagem seniana 

se diferenciava de algumas teorias anteriores, “sobretudo por dar importância ao 

homem como fim e por considerar primordial o aspecto da liberdade, e percebeu-se 

ainda que sua finalidade estava além do conceito de felicidade, quando este é 

reduzido à ideia de utilidade [...] a um dado montante de renda”. 

De acordo com a perspectiva do “desenvolvimento como liberdade”4, proposta 

por Sen (2000, p. 17), o enfoque dado às liberdades humanas contrasta com visões 

que podem ser consideradas mais restritas de desenvolvimento, tais como as que 

condicionam totalmente o desenvolvimento humano ao crescimento do produto 

nacional bruto (PNB). Segundo o autor, o crescimento econômico, obviamente, pode 

ser muito importante para a expansão das liberdades a serem desfrutadas pela 

população dentro de uma sociedade. No entanto, a expansão das liberdades 

depende também de mais fatores que transcendem a questão econômica e dos 

rendimentos; faz-se necessário, por exemplo, a ampliação dos serviços de educação 

e saúde, bem como os direitos civis. Ainda de acordo com Sen (2000, p.18), o 

desenvolvimento tem como premissa a condição essencial de se remover as 

principais fontes de privações de liberdade: “pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de estados repressivos”.  

Para que se possa ter uma maior compreensão a respeito dessa perspectiva 

do desenvolvimento como liberdade, alguns questionamentos são necessários: 

quais são as principais características dessa perspectiva? Como podemos 

conceituá-la ou descrevê-la? 

                                                           
4 Comparando à perspectiva de Sen com a apresentada anteriormente, baseada no pensamento de 

Mahbub Ul Haq (1995), percebe-se muitas semelhanças e similaridades. Vale ressaltar que os dois 
trabalharam em conjunto por muitos anos, inclusive na criação do IDH. Após a análise e reflexão com 
relação à perspectiva do desenvolvimento como liberdade, é possível notar que ela parece ser uma 
versão atualizada e de continuidade, com mais abrangência, amplitude e segmentação no que tange 
ao detalhamento do pensamento de Ul Haq. 
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Sen (2000, p. 18) destaca que, apesar de aumentos sem precedentes na 

geração de riquezas a nível global, faz-se comum nas diversas sociedades do 

mundo, a negação de liberdades elementares a um grande número de pessoas, 

sendo que em alguns casos, tal situação se traduz, inclusive, na realidade da 

maioria dos indivíduos. Por ausência de liberdades substantivas, o autor menciona a 

pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter 

uma nutrição que permita uma vida saudável, de obter remédios para doenças 

tratáveis, a oportunidade de ter moradia ou se vestir de modo apropriado. Além da 

pobreza econômica, o autor (2000, p. 18) enfatiza, também, que a privação de 

liberdades pode estar relacionada à carência de serviços públicos e assistência 

social, bem como à carência de sistemas educacionais ou de segurança, que sejam 

capazes de garantir a paz e a ordem. As privações de liberdade podem estender-se 

ainda a restrições com relação aos direitos civis, direitos de participar da vida social, 

política e econômica da comunidade. 

De certa forma, a perspectiva da liberdade está relacionada com a 

possibilidade ou não de se ter a liberdade de viver com dignidade. Isso inclui ter 

acesso à moradia e renda suficiente, sistemas educacionais e de saúde de 

qualidade, viver em uma sociedade onde a paz e a segurança prevaleçam e os 

direitos civis e políticos sejam respeitados; ter acesso à água potável e ao 

saneamento básico, o que inclui a preservação do meio-ambiente e a não poluição. 

Sen (2000, p. 25) destaca cinco tipos de liberdades “instrumentais”: liberdades 

políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência 

e segurança protetora, consideradas por ele primordiais no processo constitutivo do 

desenvolvimento humano.  

Outra característica importante, é que Sen (2000, p. 25) considera que as 

liberdades não podem ser encaradas apenas como os fins do desenvolvimento; 

devem ser entendidas também como meios de se promover tal processo. Nessa 

perspectiva, os indivíduos são considerados “agentes” da mudança e não simples 

“pacientes” que não participam do processo de desenvolvimento. A ampliação da 

liberdade dos indivíduos aliada a sua condição de “agente”, pode fazer com que 

esses sejam capazes de moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros, ao 

invés de serem apenas beneficiários passivos de engenhosos programas de 

desenvolvimento (2000, p. 26). 
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Outra característica a ser ressaltada é que o conceito de liberdade para a 

presente perspectiva deve ser representado, considerando seus papéis “constitutivo” 

e “instrumental”, sendo a expansão da liberdade considerada “(1) o fim primordial e 

(2) o principal meio do desenvolvimento” (2000, p. 52). Por liberdades constitutivas 

pode-se entender o conjunto das liberdades substantivas que constituem a 

existência do indivíduo e que viabilizam suas capacidades, tais como a liberdade de 

se alimentar, de ler e escrever, de ter acesso a uma vida saudável, de ter renda 

suficiente para não viver em condição de miséria. 

As liberdades instrumentais, diferentemente das liberdades constitutivas, 

estão relacionadas à contribuição dos diferentes tipos de direitos, oportunidades, e 

intitulamentos5 para a expansão da liberdade, e assim, para o incentivo ao 

desenvolvimento. Deve-se pensar a expansão de liberdades instrumentais muito 

mais como um meio do que como um fim para a promoção do desenvolvimento. De 

acordo com Sen (2000, p. 54), a eficácia da liberdade como instrumento relaciona-se 

às inter-relações que as liberdades apresentam entre si, e também ao fato de que 

um tipo de liberdade pode e tende a contribuir para promover outros. Dessa forma, 

de acordo com o autor, os dois papéis, constitutivo e instrumental, estão vinculados 

por relações empíricas, no qual os diversos tipos de liberdades se associam uns aos 

outros. Com o objetivo de esclarecer melhor as diferenças e, também, o 

encadeamento entre liberdades constitutivas e liberdades instrumentais, segue um 

exemplo dado por Sen (2000, p. 53). Considera-se o caso de uma pessoa muita rica, 

que tenha como proibido o seu direito de se expressar com liberdade, o que inclui 

participar de debates ou decisões públicas, ou seja, este indivíduo está sendo 

privado de algo que tem motivos para valorizar. A perspectiva do desenvolvimento 

como liberdade considera que essa privação deve ser inclusa ao se avaliar o 

desenvolvimento. Ainda que esse indivíduo não tivesse interesse em se expressar 

ou participar, seria considerado como uma privação se ele não tivesse direito de 

escolha sobre isso. De acordo com Sen, a perspectiva da liberdade não pode deixar 

de considerar essa privação. 

Com relação a esse exemplo, ter a opção de poder se expressar pode ser 

considerada como o aspecto constitutivo da liberdade. Não a tendo negada, o 

                                                           
5De acordo com Sen (2000, p. 54), o entitlement (intitulamento) de uma pessoa, é representado pelo 

conjunto de pacotes alternativos de bens que podem ser adquiridos mediante o uso dos vários canais 
legais de aquisição facultados a essa pessoa. 
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indivíduo poderia se expressar e, então, participar de debates e decisões públicas. 

Simultaneamente, o ato de participação ou não, poderia ser considerado como o 

aspecto instrumental da liberdade. Observa-se como ambos os aspectos da 

liberdade estão relacionados, por exemplo, em termos de aspecto instrumental; caso 

o indivíduo tivesse a permissão de participar do processo de debate e discussão 

pública, através desse “instrumento” - que no caso seria sua participação - sua “voz” 

seria ouvida e, dessa forma, suas ideias, pensamentos, recomendações ou 

reivindicações contribuiriam para o processo de desenvolvimento. Ou seja, mesmo 

que não seja possível mensurar a magnitude da relevância desse simples ato 

individual, ele poderia ser considerado como um meio conducente ao 

desenvolvimento. No entanto, é válido ressaltar que isso só seria possível se este 

indivíduo tivesse sua liberdade constitutiva de poder participar, seu direito de exercer 

sua liberdade de expressão; somente a partir daí a liberdade instrumental desse 

indivíduo seria viabilizada. De acordo com a perspectiva apresentada, o foco da 

questão deve canalizar a ampliação das liberdades, e isso inclui liberdades 

constitutivas e instrumentais, que devem ser consideradas, simultaneamente, meios 

e fins do processo de desenvolvimento. 

De acordo com Correia Junior (2012, p. 127), “o fim primordial, o papel 

constitutivo da liberdade no desenvolvimento relaciona-se à importância da liberdade 

substantiva no enriquecimento da vida humana”. Em relação às liberdades 

instrumentais, destaca que “como principal meio, o “papel instrumental” das 

liberdades revela-se como os variados tipos e direitos, e oportunidades para a 

expansão da liberdade humana”. 

Retomando agora o detalhamento dos cinco tipos de liberdades instrumentais 

mencionados, tem-se que, de acordo com o autor, estes contribuem para ampliar a 

capacidade geral da pessoa viver com mais liberdade; simultaneamente, tem como 

efeito, os diversos tipos de liberdades, se complementarem. 

Por liberdades políticas, Sen (2000, p. 55) considera que se entende como as 

liberdades instrumentais que as pessoas têm para determinar quem serão seus 

governantes e com base em quais princípios ou regras. Além disso, estão inclusos 

também os direitos civis, a possibilidade de efetuar críticas e fiscalizar as 

autoridades em todas as esferas do poder, de ter liberdade de expressão, uma 
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imprensa livre que não seja submetida à censura, a liberdade de escolher entre 

diversos partidos políticos, entre outros pontos.  

De acordo com o autor, as liberdades políticas “incluem os direitos políticos 

associados às democracias no sentido mais abrangente (abarcando oportunidades 

de diálogo político, dissensão e crítica, bem como direito de voto e seleção 

participativa de legisladores e executivos” (2000, p. 55). Possuir as liberdades 

instrumentais relacionadas às liberdades políticas, de fato, pode fazer com que os 

indivíduos definam o presente e o futuro de uma sociedade em seus mais diversos 

aspectos; obviamente, isso inclui, também, a promoção do desenvolvimento 

humano. Através da escolha dos governantes e do diálogo e debate político, 

interesses poderão ser representados de acordo com as demandas da sociedade. 

Para que isso ocorra, faz-se necessário que exista a liberdade de escolher quem 

serão os responsáveis por tomarem as decisões políticas, além da liberdade de uma 

manutenção do diálogo permanente entre sociedade e classe política, para que 

assim metas sejam definidas, ajustes e correções ocorram quando necessários, 

direitos sejam adquiridos ou preservados. 

 Nem todos os países possibilitam a seus habitantes as liberdades políticas; 

em muitos casos, não se viabiliza o diálogo entre as classes políticas e a população; 

além disso, em diversos casos, as classes políticas não costumam representar os 

interesses da sociedade. Além disso, há as ditaduras, onde liberdade de expressão 

e o diálogo entre as classes políticas e a população não ocorre. No entanto, de 

acordo com a perspectiva do desenvolvimento como liberdade, mostra-se essencial 

que tal liberdade instrumental esteja presente, e mais do que isso, que seja cada vez 

mais ampliada.  

De acordo com Sen (2000, p. 55), as facilidades econômicas estão 

relacionadas às liberdades instrumentais que os indivíduos têm de utilizar recursos 

econômicos com objetivo de consumir, produzir ou transacionar. Os chamados 

“intitulamentos econômicos” que uma pessoa tem, dependerão de alguns fatores, 

tais como, seu nível de recursos disponíveis, as condições de troca - o que inclui 

liberdade para efetuar transações, os preços relativos e a forma de funcionamento 

dos mercados.  

O autor destaca que o crescimento econômico pode aumentar os 

“intitulamentos econômicos”, ou seja, através do crescimento econômico, a 
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população poderá ter mais acesso ao consumo, à produção ou à troca. No entanto, 

o autor (2000, p.56) enfatiza que a questão da distribuição das riquezas é tão 

importante quanto o crescimento econômico; o modo como se dará a distribuição de 

renda é de total importância. Além do crescimento econômico e da distribuição de 

renda, destaca-se também a importância de disponibilidade e o acesso ao crédito e 

financiamento, que segundo Sen (2000, p. 55), podem ter uma grande influência no 

que diz respeitos aos intitulamentos que os agentes serão capazes de obter. Ainda 

de acordo com o autor, isso se aplica em todos os níveis, desde grandes empresas, 

até micro empresas que dependem de microcrédito para efetuar suas operações.  

As liberdades instrumentais relacionadas às facilidades econômicas, de fato, 

podem fazer toda a diferença para os indivíduos de uma sociedade, onde a 

população tenha acesso a rendimentos elevados, onde a desigualdade não seja tão 

exorbitante, sem que uma parcela da população esteja “condenada” à pobreza ou 

extrema pobreza; obviamente, as condições de vida, o bem-estar e, 

consequentemente, as liberdades instrumentais, serão maiores. Entretanto, a 

desigualdade6 faz-se presente em todos os países do mundo; países ricos 

convivem, atualmente, com parcelas de suas populações sujeitas a viver em 

condições de pobreza, assim como existem muitos países pobres que concentram, 

simultaneamente, extrema desigualdade. O resultado é que uma ampla parcela das 

populações, nesses países, vivem em condições extremamente difíceis7: fome, 

subnutrição, falta de acesso a bens essenciais, são apenas alguns dos problemas 

que fazem parte do cotidiano dos indivíduos. De fato, as facilidades econômicas são 

de extrema importância com relação à ampliação das liberdades instrumentais dos 

indivíduos; ter acesso a um nível “digno” de rendimentos pode fazer toda diferença 

com relação ao bem-estar e à não privação de liberdades instrumentais. 

De acordo com Sen (2000, p. 55), oportunidades sociais estão relacionadas 

às liberdades instrumentais que a sociedade estabelece e viabiliza nas áreas de 

educação e saúde, que tem influência na liberdade substantiva do indivíduo ter uma 

vida com mais qualidade. O autor destaca que essas “oportunidades” são 

importantes, tanto com relação à vida privada dos indivíduos, no que tange a ter 

uma vida saudável, livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura, como 

                                                           
6Central Inteligence Agency (CIA). The World Factbook. 2014. 

 
7Central Inteligence Agency (CIA). The World Factbook. 2014. 
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também com relação a questões coletivas na sociedade, tais como, uma 

participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas. Por exemplo, (Sen, 

2000, p. 55): o analfabetismo pode atrapalhar a participação nas atividades 

econômicas, por vezes tornando-se uma grande barreira. Além disso, com relação à 

participação política, o analfabetismo pode prejudicar os indivíduos no que se 

relaciona aos níveis de informação e politização, seja pela incapacidade de ler 

jornais ou por não conseguir comunicar-se através da escrita, dentre outros motivos.  

Possuir sistemas educacionais e de saúde eficientes pode contribuir 

exponencialmente para a ampliação das liberdades instrumentais dos indivíduos; 

isso se dá através do acesso a se ter uma vida saudável, acesso ao conhecimento 

através de instrução educacional, por exemplo. Muitos países do mundo já possuem 

sistemas educacionais e de saúde considerados de qualidade. No entanto, 

principalmente nos países em desenvolvimento, a falta de acesso à educação e 

saúde de qualidade faz parte da realidade de grande parcela das populações, 

comprometendo o bem-estar social e as condições de vida desses indivíduos. De 

fato, as liberdades relacionadas às oportunidades sociais podem contribuir para a 

ampliação das liberdades instrumentais dos indivíduos. Uma população bem 

instruída e saudável poderá contribuir muito para a promoção do desenvolvimento 

na sociedade. Sendo assim, pode-se considerar de suma importância o acesso 

universal a sistemas educacionais e de saúde de qualidade. 

Com relação às garantias de transparência, de acordo com Sen (2000, p. 55), 

são fundamentais no que diz respeito ao combate e à prevenção da corrupção, da 

irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas. Segundo o autor, essas 

garantias referem-se “às necessidades de sinceridade que as pessoas podem 

esperar”, ou seja, a liberdade de lidar uns com os outros, tendo como garantia, a 

transparência e a verdade. As liberdades instrumentais relacionadas às garantias de 

transparência são importantes no que diz respeito, principalmente, às instituições 

atuantes e presentes na sociedade. Ou seja, é primordial que os governos, grandes 

empresas, órgãos fiscalizadores, não se utilizem de práticas corruptas ou ilícitas, e 

que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta e eficiente. As leis devem 

ser aplicadas, cumpridas e respeitadas; as instituições de segurança - tais como as 

policias ou organizações militares - devem utilizar sua autoridade para garantir a paz 

e a segurança sem abusos ou práticas opressivas.  
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Para a ampliação das liberdades instrumentais, a transparência é 

fundamental (incluindo o direito de revelação); é de suma importância que os 

indivíduos possam lidar uns com os outros e com as instituições na sociedade, de 

forma que existam garantias de clareza. No caso de violação dessas garantias, a 

confiança e, consequentemente, os fundamentos das instituições, podem ser 

abalados, afetando de forma negativa as vidas de numerosas pessoas, tanto as que 

estão diretamente envolvidas quanto terceiros. De fato, a corrupção, práticas de falta 

de transparência e garantias da verdade podem ser consideradas uma “praga” 

presente nas mais diversas sociedades do mundo8. Não ter acesso às liberdades 

instrumentais relacionadas às garantias de transparência pode limitar a promoção do 

desenvolvimento dos indivíduos. 

A quinta liberdade instrumental destacada por Sen (2000, p. 57) é a 

segurança protetora, e tem como base a proteção dos indivíduos da vulnerabilidade 

social extrema e de grandes privações. Tais situações costumam ocorrer com mais 

frequência em sociedades desiguais e pobres – tendem a se intensificar em 

períodos de crises econômicas. As liberdades instrumentais relacionadas à 

segurança protetora estão, sobretudo, ligadas ao acesso a uma rede de segurança 

social, o que pode impedir que a população afetada seja reduzida à miséria, e em 

alguns casos, até mesmo à fome e à morte.  

De acordo com o autor, pode-se incluir nessa rede de segurança social, 

benefícios como o seguro-desemprego, sistemas de previdência social, bem como, 

quando necessários, suplementos de renda para os indigentes, distribuição de 

alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos de emergência para 

gerar renda para os necessitados, entre outros. Estar em condição de 

vulnerabilidade social faz parte da realidade de parcelas das populações de 

praticamente todos os países9. Dessa forma, sistemas eficientes de segurança 

protetora são importantes para a ampliação das liberdades substantivas dos 

indivíduos, seja para protegê-los do desemprego, da pobreza extrema, da fome ou 

até mesmo para garantir condições dignas de vida após a aposentadoria.   

De acordo com Sen (2000, p. 57): “essas liberdades instrumentais aumentam 

diretamente as capacidades das pessoas, mas também suplementam-se 

                                                           
8 Organização Transparência Internacional. 2014. 
 
9 Central Inteligence Agency (CIA). The World Factbook. 2014. 
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mutuamente e podem, além disso reforçar umas às outras”. A partir dessa nova 

visão, o autor pretende questionar as perspectivas do desenvolvimento humano, 

amplamente aceitas. Nesse sentido, o autor destaca que o direito às transações 

econômicas é amplamente reconhecido como um motor do crescimento econômico; 

simultaneamente, diversas outras relações são desconhecidas e precisam ser 

compreendidas. O crescimento econômico colabora não somente elevando rendas 

privadas, mas também possibilita ao Estado o financiamento de sistemas de 

seguridade social e a intervenção governamental ativa. Sendo assim, a contribuição 

do crescimento econômico deve ser julgada não somente pela elevação de rendas 

privadas; tem que ser considerada, também, a expansão dos serviços sociais, que 

podem ser viabilizados por tal crescimento. 

Além de questionar, Sen (2000, p. 57) propõe, também, a ampliação do 

debate, através do enfoque dado a questões como a desigualdade e a eficiência dos 

gastos governamentais, somente para citar alguns exemplos. Com relação à 

desigualdade, o autor considera que o tema é até bastante discutido, porém, numa 

esfera muito restrita, a esfera da desigualdade de renda. Essa limitação de focar em 

somente um dos diversos aspectos das desigualdades, faz com que sejam 

negligenciados os outros aspectos, afetando a elaboração das políticas econômicas. 

Uma ênfase excessiva é dada à pobreza e à desigualdade medidas pela renda, 

deixando em segundo plano a desigualdade em outros aspectos - tais como 

desemprego, doença, baixo nível de instrução e exclusão social. O autor destaca 

ainda como um erro, o fato de se identificar a desigualdade econômica com 

desigualdade de renda. 

Com relação aos gastos governamentais, Sen destaca que é preciso fazer 

uma reavaliação das prioridades por parte de muitos governos, especialmente em 

épocas difíceis, quando o orçamento governamental é reduzido e existe a 

necessidade de cortar custos ou gastos. O autor (2000, p. 172) considera que o que 

deveria ser ameaçado, em momentos de ajustes ou cortes de custos e gastos, por 

parte dos governos, deveriam ser os gastos para qual o uso dos recursos não é 

nada claro, tais como, os volumosos gastos bélicos e militares, que geralmente, em 

inúmeros países pobres, costumam superar, inclusive, os dispêndios públicos em 

educação ou saúde. Sen enfatiza que o comedimento financeiro deveria ser o 

“pesadelo” do militarista, e não o do professor ou o do enfermeiro do hospital. Para o 

autor, este é um indicio do mundo caótico e desordenado em que vivemos. 
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Ao concentrar os esforços nas liberdades para se avaliar o desenvolvimento, 

Sen (2000, p. 49) ressalta que não está sugerindo que exista algum critério único e 

preciso para se medir o desenvolvimento, no qual as diferentes experiências de 

desenvolvimento possam sempre ser comparadas. A motivação que fundamenta a 

abordagem do desenvolvimento como liberdade não exclui as outras formas de 

medição do desenvolvimento, baseadas em rankings globais. A intenção é 

justamente a oposta, o objetivo é o de ampliar e fomentar o debate, de tal forma que 

nenhum aspecto do desenvolvimento humano - tema de extrema complexidade- seja 

negligenciado. “Busca-se uma visão adequadamente ampla do desenvolvimento 

com o intuito de enfocar o exame avaliatório de coisas que de fato importam, e em 

particular de evitar que sejam negligenciados assuntos decisivamente importantes” 

(2000, p. 50).  

Sen (2000, p. 71) considera que o objetivo do desenvolvimento humano está 

relacionado com a avaliação das liberdades reais desfrutadas pelas pessoas. Para 

desenvolver as capacidades individuais, faz-se necessário disposições econômicas, 

sociais e políticas. A partir da instituição de tais disposições, deve-se considerar os 

papéis instrumentais dos diferentes tipos de liberdades, indo-se além das, também, 

fundamentais, liberdades constitutivas. Por liberdades instrumentais, conforme 

mencionado anteriormente, entende-se por facilidades econômicas, liberdades 

políticas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

De acordo com o autor (2000, p. 71), esses direitos, intitulamentos e oportunidades 

possuem fortes encadeamentos entre si, que podem promover o desenvolvimento 

humano nas mais diversas direções. O autor destaca que o processo de 

desenvolvimento é amplamente influenciado por tais relações, sendo que: “os fins e 

os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade seja colocada 

no centro do palco.” (Sen, 2000, p. 71). 

Diante de suas idéias, em 1990, Ul Haq e Sen idealizaram o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que terá sua metodologia melhor definida no 

capítulo segundo. O primeiro relatório contendo o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) foi publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), pela primeira vez, em 1990. Ao contrário de outros 

indicadores, o IDH trazia como proposta medir o desenvolvimento não apenas pelo 

rendimento nacional, mas também por indicadores de outras variáveis, tais como 

educação e saúde (PNUD, 2010, p. 4). 
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Em 1989, Mahbub Ul Haq apresentou para Willian Draper III (administrador do 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas na época) a ideia de se preparar 

um relatório anual do desenvolvimento, com base em suas análises e conclusões, 

referentes ao paradigma do desenvolvimento humano (Ul Haq, 1995, p. 21). Willian 

Draper III ressaltou que este relatório deveria ser elaborado através do PNUD de 

forma independente, isento das “correntes de pensamento” das Nações Unidas. 

Pressões poderiam surgir devido ao fato do conteúdo do relatório conter críticas e 

sugestões diretas, tanto relativas à governança dos diversos países-membros, 

quanto em relação à atuação da própria ONU, a nível mundial (Ul Haq, 1995, p. 21).  

De acordo com Ul Haq (1995, p. 22), desde o lançamento do primeiro relatório 

em 1990, a periodicidade de produção e publicação tem sido anual, e, além da 

atualização e divulgação do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

trazem também análises relacionadas a novas questões políticas a serem 

exploradas com profundidade. O primeiro relatório publicado, por exemplo, continha 

reflexões sobre as disparidades entre os países e dentro deles, além de 

recomendações e sugestões referentes a questões qualitativas ao crescimento 

econômico. Questiona, também, correntes de pensamento tecendo críticas com 

relação às prioridades políticas de alguns países. O IDH baseou-se, teoricamente, 

no enfoque das escolhas, sugerido por Mahbub Ul Haq, e de acordo com o PNUD 

(2010), permanece como a grande realização do autor e Amartya Sen, ambos 

criadores também do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), no qual 

trabalharam em conjunto com outros pensadores do tema. 

 

1.3.  SÍNTESE E RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DA COMISSÃO SOBRE A 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E PROGRESSO SOCIAL 

(CMPEPS). 

 

 De acordo com Ventura (2010) a crise financeira de 2008 e, mais 

recentemente, a da Grécia, deixaram claro que, apesar da grande quantidade de 

indicadores disponíveis atualmente, tais como o PIB e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), nenhum deles foi capaz de prever, antecipadamente, a situação real 

da economia dos países, de tal forma que fosse possível uma correção de rumos 

com relação as políticas econômicas e tomadas de decisões. Ventura (2010) 
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ressalta ainda que, em 2004, um encontro internacional de estatísticos, organizado 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

lançou as bases para que o movimento anti-pib, atualmente conhecido como Beyond 

GDP (Além do PIB) se disseminasse pelo mundo. 

Partindo desses pressupostos, em fevereiro de 2008 (Comissão sobre a 

Mensuração do Desempenho Econômico e Progresso Social - CMPEPS, 2009, p. 9), 

o presidente francês Nicolas Sarkozy, insatisfeito com o resultado das estatísticas, 

que demonstravam sucessivos indicadores positivos, simultaneamente, ao aumento 

da insatisfação popular com a situação do desenvolvimento do país, solicitou aos 

economistas Joseph Stiglitz (Presidente da Comissão), Amartya Sen (Conselheiro) e 

Jean Paul-Fitoussi (Coordenador) para criar uma comissão, que teve como um de 

seus propósitos, determinar os limites do PIB como indicador do desempenho 

econômico e progresso social, dentre outros. Essa comissão foi denominada 

Comissão sobre a Mensuração do Desempenho Econômico e Progresso Social 

(CMPEPS), e foi incumbida de identificar indicadores de progresso social mais 

pertinentes, avaliar a viabilidade de novos indicadores e instrumentos de medida do 

desenvolvimento, bem como discutir a apresentação adequada de informações 

estatísticas. 

Nesta terceira parte do capítulo, serão examinadas as críticas, contribuições, 

recomendações, reflexões e sugestões presentes no relatório acima mencionado. 

Através das conclusões obtidas, será sintetizada a perspectiva dos autores, 

referente ao tema do desenvolvimento humano, de acordo com as recomendações 

sobre as questões clássicas relativas ao PIB, qualidade de vida e sustentabilidade 

ambiental e do desenvolvimento humano. A elaboração deste relatório reuniu 

renomados especialistas, dentre eles dois Prêmios Nobel de Economia: Joseph 

Stiglitz10 e Amartya Sen. Diversos outros importantes acadêmicos também 

participaram, com destaque para Jean-Paul Fitoussi11, coordenador da comissão, 

                                                           
10 O economista Joseph Stiglitz, foi presidente do Conselho de Assessores Econômicos (Council of 

Economic Advisers) no governo de Bill Clinton (1995-1997) e Vice-Presidente Sênior para Políticas de 
Desenvolvimento do Banco Mundial. Recebeu, juntamente com A. Michael Spence e George A. 
Akerlof, o "Prémio Nobel de Economia" em 2001 "por criar os fundamentos da teoria dos mercados 
com informações assimétricas". Stiglitz defende a nacionalização dos bancos americanos e é 
membro da Comissão Socialista Internacional de Questões Financeiras Globais (CMPEPS, 2009). 

 
11Jean-Paul Fitoussi é professor de Economia no Institut d’Études Politiques de Paris desde 1982. E 
presidiuo Observatoire Français des Conjonctures Economiques, no período de 1989 a 2010 
(CMPEPS, 2009). 
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que foi formada por profissionais de instituições renomadas de diversas partes do 

mundo, provenientes, principalmente, de instituições de países da Europa e Estados 

Unidos. Destaca-se (2009, p.13) que o relatório foi redigido por um amplo leque de 

profissionais das mais diversas especializações, desde economistas até 

especialistas em ciências sociais, incluindo também profissionais reconhecidos na 

área de contabilidade nacional, sustentabilidade ambiental e mudança climática12. 

De acordo com Ventura (2010), “o relatório, além de consolidar diversas 

metodologias de mensuração existentes, propôs a mudança de foco da produção 

para o bem-estar.  José Eli da Veiga13 (apud Ventura, 2010) considera que esse 

trabalho deve se tornar a principal referência em termo de indicadores de 

desenvolvimento sustentável.  

Dowbor (2009) considera que “o relatório não chega a renovar o debate sobre 

o PIB nem apresenta muitas propostas novas, mas organiza as principais 

metodologias já existentes e dá visibilidade ao tema, o que já seria um esforço 

válido”. Além disso, de acordo com Dowbor (2009, p. 5), “há diversas apreciações do 

relatório Stiglitz, mas trata-se sem dúvida de um avanço para um referencial que já 

tem pés e cabeça, contrariamente às deficiências gritantes do PIB”. O autor 

considera, também, que o mais provável é “que este movimento de mudança das 

contas nacionais irá incorporar um conjunto de aportes dos mais variados setores e 

das mais variadas metodologias”. 

Retoma-se, agora, as perspectivas mencionadas anteriormente, referentes às 

recomendações sobre as questões clássicas relativas ao PIB. 

                                                                                                                                                                                     
 
12Demais membros da comissão: Bina Agarwal (Institute of Economic Growth –University of Delhi); 

Kenneth J. Arrow (Stanford University); Anthony B. Atkinson (Warden of Nuffield College); François 
Bourguignon (Paris School of Economics); Jean-Philippe Cotis (Insee); Angus S. Deaton (Princeton 
University); Kemal Dervis (UNDP);  Marc Fleurbaey (Université Paris 5); Nancy Folbre (University of 
Massachussets); Jean Gadrey (University Lille); Enrico Giovanni (OECD);  Roger Guesnerie (Collège 
de France); James J. Heckman (Chicago University);  Geoffrey Heal (Columbia University); Claude 
Henry (Sciences-Po/Columbia University); Daniel Kahneman (Princeton Univesity); Alan B. Krueger 
(Princeton University); Andrew J. Oswald (University of Warwick); Robert D. Putnam (Harvard 
University); Nick Stern (London School of Economics); CassSunstein (University of Chicago) e 
Philippe Well ( SciencesPo). Além dos membros da comissão, participaram também ocupando a 
função de relatores os seguintes profissionais: Jean-Etienne Chapron (Insee); Didier Blanchet (Insee); 
Jacques Le Cacheux (OFCE); Marco Mira D’Ercole (OCDE); Pierre-Allain Pionnier (Insee); 
LauranceRioux (Insee/Crest); Paul Schreyer (OCDE); Xavier Timbeau (OFCE) e Vicent Marcus 
(Insee) (CMPEPS, 2009, P. 13). 

 
13 Jose Eli da Veiga é professor titular da Faculdade de Economia (FEA) e orientador do Programa de 
Pós-Graduação do Instituto de Relações Internacionais (IRI) da Universidade de São Paulo (Ventura, 
2010). 
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De acordo com a primeira recomendação (2009, p. 55 á 57), um foco maior 

deve ser atribuído a dados de consumo e rendimentos, ao invés de dados de 

produção. Os autores destacam que o PIB é o indicador de atividade econômica 

mais amplamente utilizado; seu cálculo segue padrões de regras internacionais e 

todo um trabalho de reflexão foi efetuado no passado, para definir suas bases 

conceituais e estatísticas. No entanto, destaca-se, também, que o PIB mede, 

essencialmente, a produção comercial, apesar de ser usualmente considerado como 

um indicador que mensura o bem-estar social. O resultado disso é uma 

interpretação enganosa do bem-estar da população, o que, por vezes, acaba por 

determinar políticas públicas inadequadas. De acordo com os autores (2009, p. 55 á 

57), os padrões de vida estão principalmente relacionados às medidas da renda e do 

consumo real. A produção pode crescer de forma muita dispare em relação à renda; 

a produção pode crescer enquanto as rendas decrescem, ou vice-versa; além disso, 

devem ser considerados também os fluxos de renda destinados e recebidos do 

exterior, bem como a diferença entre os preços produzidos e os preços dos bens de 

consumo. De acordo com Dowbor (2009, p.1): 

As limitações do PIB aparecem facilmente através de exemplos. Um 

paradoxo levantado por Viveret, é que quando o navio petroleiro Exxon 

Valdez naufragou nas águas do Alasca, foi necessário contratar inúmeras 

pessoas para limpar a costa, o que elevou fortemente o PIB da região. 

Como pode a destruição ambiental aumentar o PIB? Simplesmente porque 

o PIB calcula o volume de atividades econômicas, e não se são úteis ou 

nocivas. O PIB mede o fluxo dos meios, não o atingimento dos fins. Na 

metodologia atual, a poluição aparece como sendo ótima para a economia, 

e o IBAMA vai aparecer como vilão que a impede de avançar. As pessoas 

que jogam fogão velhos no rio Tietê, obrigando o estado a contratar 

empresas para o desassoreamento da calha, contribuem para a 

produtividade do país. Isso é conta? 

 

Louette (2007, p. 14-16) considera que o PIB mede apenas as quantidades 

produzidas (outputs) e é indiferente aos resultados em termos de satisfação e de 

bem-estar pelo consumo desses bens (outcomes), que são mais importantes para 

avaliar o progresso.  

De acordo com a segunda recomendação (2009, p. 55 á 57), deve-se 

considerar também as riquezas em conjunto com o consumo e a renda. Os autores 

consideram que, para avaliar padrões de vida, é essencial considerar, além de 
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somente o consumo e a renda, um conjunto de informações sobre a riqueza. Os 

autores (2009, p. 56) exemplificam tal importância, comparando a economia com 

uma empresa, na qual um balanço é um indicador considerado vital para definir o 

estado de suas finanças, e o mesmo acontece para a economia em seu conjunto. 

Consideram que, para conseguir elaborar o balanço de uma economia, é necessário 

dispor de demonstrações completas de seus ativos, tais como capital físico, capital 

humano, natural e social, e também de seu passivo, no qual deveria ser computado 

o que é devido para outros países. Destacam, também, que a ideia de se 

estabelecer balanços para países, não é nova; no entanto, a disponibilidade ainda é 

muito pequena e seria positivo incentivar sua realização. Seria desejável submeter 

esses balanços a testes de stress, o que contribuiria para a compreensão da 

sustentabilidade da economia no longo prazo, além de dimensionar o que estaria 

sendo transferido para o futuro em termos de estoque no qual deveriam ser inclusos: 

capital físico, humano ou social. 

De acordo com a terceira recomendação (CMPEPS, 2009, p. 56), deve-se 

focar na perspectiva das famílias. Ainda de acordo com esta recomendação, não se 

deve acompanhar o desempenho da economia somente através das variações do 

PIB percapita ou RNB percapita; uma atenção especial deve ser dada ao cálculo da 

evolução da renda e do consumo das famílias. De acordo com os autores, esse 

indicador permite acompanhar melhor a evolução do padrão de vida dos cidadãos. 

Destaca-se que, dados disponíveis da contabilidade nacional mostram que, em 

vários países da OECD, o desempenho das rendas das famílias aumentou de forma 

muito diferente do PIB (CMPEPS, 2009, p. 56): para o caso especifico desses 

países, a renda real das famílias aumentou em ritmo mais lento do que o PIB. 

Analisar o desempenho do comportamento da renda das famílias “...supõe levar em 

consideração os pagamentos entre setores, tais como os impostos recolhidos pelo 

Estado, as prestações sociais que ele paga, os juros sobre os empréstimos das 

famílias pagos aos estabelecimentos financeiros” (2009, p. 56). Além disso, os 

autores salientam que se os cálculos da renda e o consumo das famílias forem bem 

definidos, será possível dimensionar a participação dos serviços fornecidos pelo 

Estado, tais como os serviços de saúde ou de educação subsidiados. 

De acordo com a quarta recomendação (2009, p. 57), deve-se atribuir mais 

importância à distribuição da renda, do consumo e das riquezas. Os autores 

destacam que a renda média, o consumo médio e a riqueza média são dados de 
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grande importância. No entanto, consideram que são insuficientes para se ter uma 

imagem que reflita a situação dos padrões de vida em toda sua complexidade. 

Dessa forma, além dos cálculos das médias da renda, do consumo e das riquezas, 

deve-se buscar também indicadores que reflitam a distribuição desses três aspectos 

do padrão de vida material. Os autores ressaltam, por exemplo, que um domicílio 

que possua baixo nível de rendimentos, mas que possui riquezas superiores à 

média (o domicílio pode ser próprio ao invés de alugado), não está em situação 

semelhante ou pior do que um domicílio que possua o mesmo nível de rendimento e 

nenhuma riqueza. Reforçando o pensamento da CMPEPS, Louette (2007, p. 14-16) 

enfatiza que a mensuração do PIB é também indiferente à partilha de riquezas 

contabilizadas, às desigualdades, à pobreza, à segurança econômica. 

De acordo com a quinta recomendação (2009, p. 57), deve-se estender os 

indicadores também às atividades não comerciais. De acordo com esta 

recomendação, considera-se que o modo de vida e funcionamento das famílias 

mudou profundamente ao longo do tempo, e que serviços que anteriormente eram 

prestados pelos próprios membros das famílias, atualmente podem e, muitas vezes, 

são comprados no mercado. Dessa forma, “supostos” aumentos de renda podem 

ser, na verdade, falsos, tendo em vista que os rendimentos podem ter aumentado, 

mas, consequentemente os gastos também. Por exemplo: uma família que não 

precisava pagar por serviços de limpeza, já que estes serviços eram efetuados pelos 

seus próprios membros, após a inserção de uma maior quantidade de membros da 

família no mercado de trabalho, os serviços de limpeza tiveram que passar a ser 

prestados por profissionais dessa área, ou seja, os rendimentos da família 

aumentaram, simultaneamente, aos gastos para pagamento desses profissionais. 

Os autores sugerem que “numerosos serviços que as famílias produzem para elas 

mesmas não são considerados nos indicadores oficiais de renda e produção, 

enquanto que eles constituem um aspecto importante da atividade econômica” 

(2009, p. 57). Recomenda-se empreender trabalhos sistemáticos para conseguir 

efetuar esses cálculos, já que por vezes, chegar a um número final para esses casos 

pode ser de extrema dificuldade. Uma vez realizados esses cálculos, deve-se 

acrescentá-los, de forma periódica, como contas satélites da contabilidade nacional 

básica. 

Retomam-se, agora, as perspectivas mencionadas anteriormente, referentes 

às recomendações relativas à qualidade de vida. 
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“A qualidade de vida é influenciada pelo amplo leque de fatores que fazem 

com que a vida valha a pena ser vivida, inclusive aqueles que não são permutados 

nos mercados e que não se podem contabilizar monetariamente.” (CMPEPS, 2009, 

p. 86). De acordo com Dowbor (2009, p. 5), “portanto, do foco da medição da 

produção passamos para o foco do resultado final, a qualidade de vida, mas 

sustentável em termos das gerações futuras. O social e o ambiental tornam-se o 

eixo organizador da informação”. 

Conforme a primeira recomendação (CMPEPS, 2009, p. 86), deve-se focar 

também em mensurações do bem-estar subjetivo. Faz-se recomendável que os 

serviços de estatística integrem em suas enquetes questionamentos relacionados à 

avaliação que cada um faz de sua vida, suas experiências gratificantes e 

prioridades. Sendo assim, recomenda-se medir, também, os aspectos subjetivos da 

qualidade de vida. “O bem-estar subjetivo compreende diferentes aspectos 

(avaliação cognitiva da vida, emoções positivas, tais como a alegria e orgulho, e 

emoções negativas, tais como o sofrimento e inquietação, que devem ser objeto de 

uma mensuração..).” (2009, p. 86). Através de medições quantitativas desses 

aspectos subjetivos, abre-se também a possibilidade de se compreender melhor os 

determinantes de resultados, positivos ou negativos, com relação à qualidade de 

vida, para além da renda e das condições materiais das pessoas. Ainda de acordo 

com a CMPEPS, para se efetuar medições sobre questões subjetivas com relação à 

qualidade de vida, enfrentam-se várias questões ainda não resolvidas. Ainda não é 

possível elaborar um método único, padrões ou regras para se mensurar em toda 

sua amplitude e complexidade esse aspecto da existência humana. Apesar disso, 

simultaneamente, essas mensurações forneceriam importantes informações 

relativas à qualidade de vida. De acordo com os autores, trabalhos nessa direção 

devem ser incentivados. 

De acordo com a segunda recomendação (2009, p. 87), as questões objetivas 

relativas à qualidade de vida também devem ser mensuradas. A comissão considera 

conveniente melhorar as mensurações numéricas da saúde, educação, das 

atividades pessoais, da representação política, das relações sociais, das condições 

ambientais e da insegurança. Os autores (2009, p. 87) consideram que existe um 

consenso de que, para se ter uma boa qualidade de vida, faz-se necessário ter 

acesso à educação e saúde de qualidade, ter direito a um trabalho e moradia 

decentes, participação no processo político, do meio ambiente social e natural e 
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também dos fatores que se referem à segurança pessoal e econômica. Para se 

mensurar todas essas dimensões são necessários dados, tanto objetivos quanto 

subjetivos. Com relação aos dados objetivos, o desafio consiste em melhorar o que 

já foi realizado, bem como identificar as lacunas nas informações disponíveis; 

trabalhos estatísticos devem ser incentivados para aspectos ainda carentes de 

dados. Sendo assim, ambas as modalidades de mensurações, subjetivas e 

objetivas, devem ser consideradas essenciais. Recomenda-se melhorar as 

medições existentes relacionadas a esses aspectos, bem como desenvolver 

medições para elementos que ainda não possuem indicadores, tais como o emprego 

do tempo. Por exemplo: tempo dispendido no convívio familiar lazer, trabalho. 

De acordo com a terceira recomendação (2009, p. 87), devem-se empreender 

trabalhos para mensurar também as desigualdades com relação aos aspectos da 

qualidade de vida. Os autores consideram como primordial medir as desigualdades. 

E enfatizam, também, que a desigualdade deve ser medida em todos os aspectos e 

não somente renda e consumo. Faz-se necessário medir as desigualdades, bem 

como acompanhar sua evolução ao longo do tempo, no que diz respeito a direitos 

políticos, educação, saúde. Recomenda-se avaliar as desigualdades entre as 

pessoas, os grupos socioeconômicos, concedendo-se uma atenção a especial a 

novas modalidades de desigualdades que vêm surgindo, tais como, aquelas ligadas 

à imigração. 

De acordo com a quarta recomendação (2009, p. 87), devem, também, ser 

avaliados os vínculos entre os diferentes aspectos da qualidade de vida, sendo que 

os resultados obtidos através dos indicadores devem ser utilizados para fomentar a 

definição de políticas nas mais diversas áreas. Ressalta-se que as medições de 

desenvolvimento humano deveriam evidenciar também as interligações entre os 

diversos aspectos da qualidade de vida. Seria importante, também, acompanhar tais 

indicadores ao longo do tempo. Por exemplo, seria interessante notar o quanto a 

educação contribui para a saúde dos indivíduos, ou para a preservação do meio-

ambiente. Além disso, é importante verificar a correlação entre todos os indicadores 

com a renda. Essas medições deveriam ser feitas considerando os diversos grupos 

socioeconômicos presentes na sociedade; dessa forma, ao considerar os resultados 

obtidos, seriam evidenciadas as desigualdades entre os diversos grupos presentes 

na sociedade. Os autores consideram essencial mensurar as inter-relações entre os 

diversos aspectos da qualidade de vida; dessa forma, as questões relacionadas à 
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maneira pela qual uma área afete a evolução em outra, poderão ser melhor 

analisadas. Consequentemente, após o detalhamento desses vínculos, tais 

resultados podem se tornar um balizador para a elaboração de políticas e tomadas 

de decisões por parte dos governantes. 

De acordo com a quinta recomendação (2009, p. 38), os serviços de 

estatística devem fornecer as informações necessárias para que se possibilite o 

agrupamento das dimensões da qualidade de vida, de tal forma, que se possibilite a 

construção de índices escalares. Os autores destacam que deveriam ser efetuados 

esforços para desenvolver índices e indicadores únicos sobre os mais diversos 

aspectos da qualidade de vida. A avaliação da qualidade de vida necessita de uma 

grande diversidade de indicadores; no entanto, existem fortes demandas para que 

sejam desenvolvidas mensurações escalares únicas, tais como, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). A importância dos indicadores serem baseados em 

uma unidade única, tais como o IDH ou o PIB, é que indicadores nesse formato 

costumam ser mais familiares ao público e sociedade em geral: logo, esses tipos de 

indicadores são mais simples e de mais fácil entendimento para não especialistas. 

 À medida que uma parcela maior da população acompanhe e analise a 

evolução dos indicadores referentes à qualidade de vida, o debate torna-se mais 

intenso, questionamentos surgem, e geralmente os governos são pressionados para 

adotar políticas mais eficazes quando os resultados não estão sendo positivos. 

Essas informações tornam-se importantes no processo de promoção do 

desenvolvimento. Apesar disso, esses indicadores de mensuração escalar não 

dispensam as análises detalhadas e estudos mais complexos, que não são 

passíveis de serem transformados em um único indicador. Estudos com essas 

características são também de extrema importância com relação ao incentivo ao 

debate. Os autores recomendam esforços por parte dos governos para que se 

desenvolvam indicadores únicos e que simultaneamente se produzam estudos 

complexos, referentes aos mais diversos aspectos e dimensões da qualidade de 

vida e do desenvolvimento humano. 

Retoma-se agora as perspectivas mencionadas anteriormente, referentes às 

recomendações relativas à sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento 

humano. Com relação aos indicadores ambientais popularmente utilizados, Dowbor 

(2009, p.) considera que, “a inclusão dos custos ambientais vem através de uma 
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imagem expressiva: no contador atual, medimos a velocidade da economia [...] 

precisamos incluir o medidor de combustível...” 

De acordo com a primeira recomendação (2009, p. 117), a avaliação da 

sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento humano necessita de um painel 

bem definido e limitado de indicadores. Com relação ao tema do meio-ambiente e 

sustentabilidade, destaca-se que a questão da sustentabilidade ambiental necessita 

de indicadores próprios. Essa questão deve ser entendida como complementar às 

questões de qualidade de vida e do bem-estar econômico e social; sendo assim, 

deve ser examinada separadamente. Os autores destacam, ainda, que essa 

recomendação pode não parecer ter um caráter primordial; no entanto, tal 

importância não deve ser diminuída, considerando que certas abordagens que não 

adotam esse princípio, por diversas vezes, acabam gerando mensagens pouco 

claras. Como exemplo, destacam o PIB Verde e índices compostos referentes ao 

tema que possuem essas características. “Para utilizar uma analogia, quando 

dirigimos um carro um contador que agregasse em um só valor a velocidade atual 

do veículo e o nível de combustível restante, não seria de nenhuma ajuda ao 

motorista” (CMPEPS, 2009, p. 117). Considera-se que, informações relacionadas ao 

desempenho econômico, indicadores de qualidade de vida e também relacionadas 

ao meio-ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento humano são de total 

importância. 

De acordo com a segunda recomendação (2009, p. 117), indicadores contidos 

em um painel da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento humano devem 

ter como característica a de serem medidores de estoques, e devem, também, ser 

viabilizados para interpretação dessa forma, considerando-se ainda como tais 

variações determinam o bem-estar humano. Para que tal medição seja efetuada de 

forma eficiente, exige-se a criação de indicadores que consigam contabilizar tais 

“estoques”. Necessário também é o acompanhamento ao longo do tempo, dos 

estoques referentes ao capital humano, físico, social e dos recursos naturais. Não é 

recomendável focar em somente um desses elementos da sustentabilidade: exige-

se foco em todos seus elementos.  

Os autores destacam, também, que indicadores elaborados nesse formato, 

trazem como característica positiva o fato de se evitar mal-entendidos. Citam como 

exemplo, uma crítica que é frequente a respeito do PIB, que classifica as catástrofes 

ecológicas como benéficas para economia, em razão da atividade econômica 
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adicional gerada pela reconstrução. Tal tipo de abordagem, a dos estoques, evita 

justamente tal tipo de ambiguidade, pois, neste caso, as catástrofes serão 

registradas como uma forma de depreciação do capital natural ou físico. Todo o 

aumento da atividade econômica decorrente de tal “evento” não teria valor positivo, 

somente no caso em que ocorresse, para restabelecer o nível inicial do estoque de 

capital. Recomenda-se a criação e manutenção de indicadores que consigam 

contabilizar a variação e também o nível de qualidade de todos esses estoques ao 

longo do tempo. Dessa forma, será possível avaliar, o quanto desses recursos está 

sendo transferido para o futuro, bem como o quanto está sendo utilizado no 

presente. Através de indicadores eficientes de sustentabilidade ambiental e do 

desenvolvimento humano, de fato, será possível medir-se a própria sustentabilidade. 

De acordo com a terceira recomendação (2009, p. 121), um índice monetário 

é necessário num painel de indicadores de sustentabilidade ambiental e do 

desenvolvimento humano, mas, no estado atual dos conhecimentos, em que tais 

indicadores ainda são passíveis de erros e falhas, deveriam permanecer focados 

nos aspectos econômicos da sustentabilidade. Os autores consideram que a 

abordagem da sustentabilidade pelo estoque se divide em duas. Uma refere-se à 

questão quantitativa e física dos estoques e a outra abordagem está relacionada à 

conversão desses ativos em equivalentes monetários.  

Com relação à primeira abordagem, recomenda-se que sejam criados 

indicadores que acompanhem as variações físicas e quantitativas dos estoques. 

Dessa maneira, seriam indicados valores críticos, dos quais esses estoques não 

poderiam baixar – caso chegue à baixa, poderia ser extremamente prejudicial ao 

bem-estar futuro. Em relação à segunda abordagem, considera-se que cálculos para 

esse tipo de abordagem são extremamente complexos. A razão disso reside no fato 

de não existirem preços de mercado para um grande número de ativos importantes, 

quando considerado o bem-estar futuro. Dependendo do indicador utilizado, este 

pode ter grande utilidade, no que diz respeito a antecipar numerosas formas de não 

sustentabilidade; porém, essas condições são extremamente restritivas e por 

diversas vezes, são necessários cálculos de estimativas, que não são de total 

confiabilidade. Sendo assim, na falta de informações confiáveis sobres tais preços, 

sugere-se uma abordagem mais modesta, de forma que indicadores monetários 

foquem em avaliar ativos para os quais já existam avaliações confiáveis e racionais, 
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em conjunto com indicadores de estoques para ativos cujos cálculos ainda não 

sejam possíveis. 

De acordo com a quarta recomendação (2009, p. 121), num painel de 

sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento humano, os aspectos ambientais 

devem ter acompanhamento em separado de indicadores de sustentabilidade, 

referentes a outros aspectos. Recomenda-se que os aspectos ambientais da 

sustentabilidade sejam acompanhados em separado dos aspectos do capital 

humano, físico e social. Os autores enfatizam, novamente, o quão complexa é a 

medição da sustentabilidade ambiental através de indicadores monetários: 

Em relação a sustentabilidade ambiental, as limitações das abordagens 

monetárias não implicam que esforços para valorizar em termos monetários 

os danos causados ao meio ambiente não sejam mais necessários: é bem 

sabido que opor-se totalmente a toda e qualquer forma de monetização 

resulta muitas vezes em políticas conduzidas como se os bens ambientais 

não tivessem nenhum valor. O problema é que estamos longe de ser 

capazes de construir valores monetários para bens ambientais que, no nível 

agregado, possam racionalmente ser comparados aos preços de mercado 

de outros ativos. Considerando nosso estado de ignorância, o princípio da 

precaução legitima um acompanhamento em separado desses bens 

ambientais. (CMPEPS, 2009, p. 121) 

Especificamente, para o aspecto ambiental da sustentabilidade, recomenda-

se que sejam aperfeiçoados, criados e monitorados painéis com indicadores 

referentes aos estoques. Propõe-se, também, não deixar de considerar os ativos 

que podem ser “racionalmente valorizados em termos monetários dos outros ativos 

para os quais medidas físicas distintas são necessárias” (2009, p. 121). Num painel 

com essas características, os indicadores de estoque e monetários devem ser 

apresentados separadamente. 

Em suma, após a análise do conteúdo apresentado, das recomendações e 

sugestões contidas no Relatório da Comissão sobre a Medição das Performances 

Econômicas e Progresso Social (CMPEPS), tem-se como perspectiva de 

desenvolvimento humano e sustentabilidade por parte desta comissão, que: a) ao 

avaliar o bem-estar material se deve priorizar a renda e o consumo ao invés da 

produção; b) levar em consideração conjunto de informações sobre educação e 

saúde; c) dar ênfase à perspectiva doméstica, com relação à variável renda, ao 

invés de se utilizar o PIB per capita, utilizar indicadores de pesquisas domiciliares, 
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tais como a renda domiciliar per capita; d) dar mais ênfase à distribuição de renda, 

consumo, educação e saúde; e) estender as medições de renda para atividades de 

fora do mercado, tais como o voluntariado, o trabalho domiciliar, dentre outros; e) a 

qualidade de vida depende das condições e das capacidades objetivas das pessoas; 

f) medir as desigualdades de qualidade de vida em todos os aspectos; g) 

levantamentos devem ser desenhados para levantar ligações entre domínios de 

qualidade de vida de cada pessoa, e essa informação deve ser usada para 

estabelecer políticas em vários campos; h) órgãos estatísticos devem prover a 

informação necessária para agregar lado a lado as diversas dimensões da qualidade 

de vida, para permitir a construção de diferentes indicadores; i) medições tanto 

objetivas como subjetivas de bem-estar proporcionam informações-chave sobre a 

qualidade de vida das pessoas. Órgãos estatísticos devem incorporar perguntas 

para captar as avaliações da vida das pessoas, experiências hedonistas e 

prioridades delas mesmas; j) a avaliação da sustentabilidade exige um painel bem-

identificado de indicadores; l) os aspectos ambientais da sustentabilidade merecem 

um acompanhamento baseado num bem escolhido conjunto de indicadores. 
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CAPÍTULO II. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

SUSTENTABILIDADE: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Neste capítulo, serão abordados indicadores de desenvolvimento capazes de 

mensurar o desenvolvimento humano e sustentável, com base na literatura. Além de 

se analisar a metodologia dos Índices de Desenvolvimento Humano, pretende-se 

incluir o aspecto ambiental, capaz de mensurar o impacto gerado pela escala de 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, serão incluídos os conceitos de Índice de 

Felicidade Interna Bruta (FIB), Pegada Ecológica, Genuine Saving Indicator (GSI) e 

Empregos Verdes. 

A partir dos resultados, espera-se obter informações que contribuam para o 

debate acadêmico e para a formulação de políticas públicas.  

 

2.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) vem sendo divulgado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1990. Tem 

como finalidade monitorar e comparar de forma ampla o progresso realizado pelas 

diferentes regiões e países do mundo, em termos de melhoria da qualidade de vida 

das populações. O IDH foi elaborado pelo economista paquistanês Mahbub Ul Haq, 

em conjunto com Amartya Sen, e vem sendo calculado e divulgado todo ano pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1990. Esse índice é divulgado todo 

ano em conjunto com o Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH. Neste 

relatório, se apresenta um tema de discussão mundial juntamente com os dados 

atualizados do IDH e outros indicadores sociais dos países membros da 

Organização das Nações Unidas - ONU. (PNUD; RDH 2007). 

Conforme a metodologia utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), desde 1990, o IDH é dividido em três dimensões. 

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2007 (PNUD, 2007, p. 357-358), 

a primeira dimensão refere-se à possibilidade de desfrutar de uma vida longa, é a 

dimensão de expectativa de vida; para obter-se bons resultados faz-se necessário 

ter condições adequadas de saúde, nutrição, saneamento, dentre outros. A segunda 

dimensão está associada à possibilidade de se obter conhecimento, que é dado por 

indicadores educacionais. O indicador educacional considera a taxa de alfabetização 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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de adultos e a taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e 

superior. Finalmente, a terceira dimensão se refere à disponibilidade de recursos, 

sendo definida com o pib per capita do país, porém para o cálculo do IDH, a renda 

per capita é ajustada segundo a paridade do poder de compra (PPC), que permite a 

comparação de renda entre os países, não considerando variações na taxa de 

câmbio, e somente os preços reais dentro da economia. 

Em suma, o IDH considera os seguintes indicadores: 1. Longevidade, medida 

em anos representando a expectativa de vida ao nascer; 2. Educação, medida 

através da combinação de dois indicadores: taxa de alfabetização de adultos (com 

peso de 2/3) e uma combinação de taxa de matricula no ensino fundamental, médio 

e superior (com peso de 1/3); 3. Padrão de vida medido pelo PIB real em dólares per 

capita, ajustado pela paridade do poder de compra. 

O que está por trás dessa combinação de indicadores é a idéia de que o 

crescimento do pib per capita deve vir acompanhado de um aumento na esperança 

de vida de seus habitantes, em conjunto com uma melhora nas condições de 

educação, de modo a tornar esse crescimento universal e fazer com que ele se 

traduza em desenvolvimento socioeconômico e bem-estar social.  

O desenvolvimento humano... reúne a produção e distribuição de bens e a 

expansão e utilização das capacidades humanas. Também se centra nas 

escolhas – sobre o que as pessoas devem ter, ser e fazer para 

assegurarem sua própria subsistência. Além disso, o desenvolvimento 

humano preocupa-se não apenas com a satisfação das necessidades 

básicas, mas também com o desenvolvimento humano como um processo 

participativo e dinâmico. Aplica-se de forma igual aos países desenvolvidos 

e aos altamente desenvolvidos (PNUD, 2010, p. 13) 

 

De acordo com o RDH 2013 (PNUD, 2013, p. 123), os países em rápido 

desenvolvimento escolheram os seus próprios caminhos. No entanto, têm em 

comum características importantes, “incluindo uma liderança eficaz dos governos, 

uma participação aberta na economia mundial e políticas sociais inovadoras que 

abordam as necessidades de desenvolvimento humano internas”. O relatório 

destaca, também, que os desafios enfrentados são similares: “...desde as 

desigualdades sociais até os riscos ambientais...”. 

O RDH de 2010 trouxe como destaque uma profunda reflexão referente ao 

alcance, eficácia e popularidade do IDH durante seus primeiros vinte anos de 
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publicação. Além disso, algumas mudanças foram introduzidas para a metodologia 

de cálculo do indicador. O objetivo principal dessas mudanças foi o de aperfeiçoar, 

atualizar e atender a críticas, recomendações e sugestões consideradas construtivas 

e válidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

(PNUD, 2010, p. 15). A nova metodologia de cálculo do IDH será apresentada, 

considerando e justificando a incorporação dessas mudanças metodológicas 

efetuadas. 

“O Índice de Desenvolvimento Humano permanece como uma medida 

agregada do desenvolvimento em três dimensões – saúde, educação e rendimento.” 

(PNUD, 2010, p. 15). O quadro 1 relaciona as principais mudanças efetuadas na 

metodologia de cálculo com relação à dimensão educação, compreendendo 

características do “velho IDH”, que passa a trabalhar com outras variáveis. 

Quadro 1 – Comparação entre “IDH antigo” e “IDH novo”: dimensão educação. 

Variável no 

‘velho IDH’ 

Variável no 

‘novo IDH’ 

Significado Vantagem 

Alfabetização  Anos Médios de 

Estudo 

É o número médio 

de anos de 

educação 

recebidos pelas 

pessoas que tem 

25 anos ou mais. 

- discrimina melhor a 

educação da 

população do que 

simplesmente o 

analfabetismo. 

- é uma variável mais 

sensível ao progresso. 

 

Matrícula 

combinada - em 

%- (primário, 

médio e terciário) 

Anos Esperados 

de Escolaridade 

É o número de 

anos de 

escolaridade que 

uma criança na 

idade de entrar na 

escola pode 

esperar receber. 

- leva em consideração 

taxas de matrícula em 

relação à idade das 

crianças. 

- trata de elementos 

qualitativos do ensino. 

Fonte: Programa das Nações Unidas (PNUD): O Novo IDH, 2010, p. 2 – Editado 

pelo autor. 
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O PNUD considera que a variável “anos médios de estudo” discrimina de 

maneira mais acertada a educação da população. Com essa alteração, torna-se 

possível medir de forma quantitativa sua média de anos de estudos. Com relação 

aos anos esperados de escolaridade, considera-se as taxas de matrícula 

correlacionando-as com a idade das crianças; dessa forma, medem-se também as 

perspectivas futuras de nível educacional. Além disso, os anos esperados de 

escolaridade têm com diferencial tratar também de elementos qualitativos do ensino; 

por exemplo: mede-se o percentual de matrícula nos diversos níveis de ensino, 

detalhando as taxas brutas de matrículas de acordo com as segmentações do 

ensino: fundamental, médio e superior.  

De acordo com o PNUD (2010, p.2), a variável alfabetização é muito simples, 

já que considera somente duas opções para se classificar os indivíduos, 

alfabetizados ou analfabetos, com isso, não se avalia o avanço em anos adicionais 

de escolaridade que os indivíduos possam ter. Considera, também, que a variável 

“matrícula combinada”, utilizada no “velho IDH”, não consegue elucidar questões 

relativas a níveis qualitativos com relação aos sistemas educacionais dos países. 

Outra mudança importante ocorreu na dimensão de rendimento.  

Ainda de acordo com o RDH 2010 (PNUD, 2010, p. 15), num mundo 

globalizado, as diferenças entre os rendimentos dos residentes de um país e sua 

produção interna podem ser frequentemente grandes. Sendo assim, as remessas 

internacionais, ou seja, o fluxo de recursos enviados ou recebidos do exterior deve 

ser considerado, sendo que em alguns países é bastante significativo. Para 

exemplificar (2010, p. 15), pode-se citar o exemplo de dois países Asiáticos: Filipinas 

e Timor Leste. Em ambos os países, o valor do RNB, mostra-se superior ao valor do 

PIB; para o caso das Filipinas, o RNB é muito superior ao PIB, devido às grandes 

remessas de estrangeiros; com relação ao Timor Leste, o valor do RNB é muito 

superior ao valor do PIB, devido aos valores recebidos pelo país, referentes à ajuda 

internacional. 

Sendo assim, foi substituído, na metodologia, o indicador PIB per capita PPC 

pelo RNB per capita PPC. A medida é calculada através do método PPC, ou seja, 

paridade de poder de compra: “levar em consideração, que, mesmo em dólares, os 

preços das mercadorias nos países são diferentes, por isso realiza-se esses ajuste 

aos PIBs per capita em dólares” (PNUD, 2010, p. 2). A partir da substituição do PIB 

per capita pelo RNB per capita, o objetivo do PNUD foi apresentar melhor os 
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recursos disponíveis internamente nos países. Com a crescente globalização, 

aumenta a diferença entre a produção doméstica, isto é, aquela gerada nas 

fronteiras de um país e a renda que fica com seus residentes. 

Com relação à medição da dimensão saúde, não houve mudanças, já que 

continua sendo utilizada a variável expectativa de vida. Além dessas alterações, o 

PNUD reformulou o modelo de cálculo dos índices das três dimensões e também os 

parâmetros de normatização. De acordo com o PNUD (2010, p. 15), uma mudança 

que pode ser considerada fundamental é a mudança para a média geométrica, já 

que esse método respeita mais as diferenças intrínsecas do que uma média simples. 

A grande vantagem é que não há mais uma “substitutibilidade” perfeita entre as 

dimensões, como havia anteriormente, com a média aritmética. Com esse novo 

procedimento, o desempenho de um país é mais claramente refletido por progressos 

simultâneos nas três dimensões do IDH. “Não dá mais para elevar o mesmo IDH de 

um país com realizações em apenas uma das dimensões. Outra maneira de dizer 

isso, é que o uso da média geométrica respeita mais as diferenças intrínsecas que 

existem em cada uma das dimensões” (2010, p. 15). 

De acordo com o PNUD (2010, p. 3), uma das características do IDH é ser um 

índice composto que combina diferentes dimensões incomensuráveis; ou seja, que 

não são redutíveis umas às outras, e que, de fato, são dadas em unidades 

diferentes, tais como números de anos, ou percentual de pessoas alfabetizadas, ou 

valores monetários em dólares. Para que esses diferentes tipos de valores possam 

ser combinados, eles devem ser normatizados, o que significa colocá-los todos em 

uma escala comum para que assim possam ser efetuadas comparações. Os valores 

mínimos e máximos (ou limites) têm que ser ajustados no sentindo de transformar os 

indicadores entre índices entre 0 e 1” (2010, p. 152). “O primeiro passo é criar 

subíndices para cada dimensão. Ainda de acordo com o RDH 2010, os valores 

máximos são fixados com base nos valores máximos realmente observados dos 

indicadores dos países na série cronológica, (para o exemplo aqui utilizado, 1980-

2010). “Os valores mínimos afetarão as comparações, pelo que são usados valores 

que podem apropriadamente ser considerados como valores de subsistência ou 

zeros” (2010, p. 152). De acordo com o RDH 2010, esses eram os valores mínimos 

e máximos (limites) utilizados naquele ano:  
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Quadro 2: Limites máximos e mínimos do “novo IDH”. 

Dimensão Máximoobservado Mínimoobservado 

Expectativa de vida 83.2 

Japão, 2010 

20 

Anosmédios de 

escolaridade 

13.2 

EUA, 2000 

0 

Anosesperados de 

escolaridade 

20.6 

Australia, 2002 

0 

Índice de 

Educaçãocombinado 

0.951 

Nova Zelândia, 2010 

0 

Renda pc PPC $ 108.211 

EmiradosÁrabes, 1980 

163 

 

Fonte: Programa da Nações Unidas (PNUD): O Novo IDH, 2010, p. 3. 

 

Após a definição dos valores mínimos e máximos, os subíndices referentes às 

três dimensões do IDH (educação, saúde e rendimentos) são calculados da seguinte 

forma (PNUD, 2010, p. 152): 

 

Equação 1:        Índice de dimensão =______valor real – valor mínimo____ 

                                                                    valor máximo – valor mínimo 

“Para a educação, é aplicada a equação 1 a cada um dos dois 

subcomponentes, criando a sua média geométrica e voltando a aplicar a equação 1” 

(PNUD, 2010, p. 152). Para o cálculo definitivo do IDH utiliza-se a média geométrica 

dos três índices de dimensão: 

Equação 2:              (  .  . ) 

 

 

 

 

 



40 

 

Quadro 3: Dimensões e indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

NOVO IDH 

SAÚDE EXPECTATIVA DE VIDA 

CONHECIMENTO 

1. ANOS MÉDIOS DE 
ESCOLARIDADE 

 

 

 

2. ANOS ESPERADOS 
DE ESCOLARIDADE 

PADRÃO DE VIDA 
DECENTE 

RNB per capita ppc 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2010, p.3 – Editado 

pelo autor. 

 

O PNUD (2013, p. 150-153) classifica os países segundo os coeficientes 

observados de acordo com os seguintes parâmetros: a) Países com baixo 

desenvolvimento humano, quando o IDH é menor que 0,535; b) Países de médio 

desenvolvimento humano, para os valores entre 0,536 e 0,710; c) Países de 

desenvolvimento humano alto, quando o índice alcançar entre 0,710 e 0,799; d) 

países de desenvolvimento humano muito alto, quando o índice for superior a 0,800. 

De acordo com o último Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH), 

publicado pelo PNUD em 2014, o Brasil possuía para o ano de 2013 um IDH 

considerado alto, alcançando o coeficiente de 0,744 (PNUD, 2014, p. 2). A tabela 1 

mostra a evolução do IDH e dos indicadores do Brasil em alguns anos, a partir de 

1980, bem como também das dimensões que contribuíram para o índice final do 

país (2014, p. 2): 
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Tabela 1: Indicadores do Desenvolvimento Humano no Brasil: 1990 – 2013. 

 

Expectativa 

de vida ao 

nascer 

Expectativa 

de anos de 

estudo 

Média de 

anos de 

estudo 

RNB per 

capita 

(2011 PPC 

U$$) 

IDH 

1980 62,7 9,9 2,6 9,154 0,545 

1985 64,5 11,1 3,2 8,409 0,574 

1990 66,5 12,1 3,8 9,740 0,612 

1995 68,5 13,3 4,6 10,602 0,650 

2000 70,3 14,3 5,6 10,722 0,682 

2005 71,7 14,2 6,6 11,517 0,705 

2010 73,1 15,2 7,2 13,794 0,739 

2011 73,4 15,2 7,2 14,031 0,740 

2012 73,7 15,2 7,2 14,081 0,742 

2013 73,9 15,2 7,2 14,275 0,744 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2014, p.2. 

  

Efetuando-se o cálculo de correlação entre os indicadores de expectativa de 

vida ao nascer, expectativa de anos de estudo, média de anos de estudo e RNB per 

capita (2011 U$$) PPC com o IDH, tem-se uma forte correlação direta para todos os 

indicadores, tendo sido obtidos, respectivamente, os seguintes coeficientes: 0,9993; 

0,9906; 0,9941 e 0,9428.  

Quando comparado a outros países, de diversas regiões do mundo, o Brasil 

encontra-se em uma posição intermediária. Segue a tabela 2, com dados recentes 

do IDH, para alguns países selecionados: 
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Tabela 2:Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2013: Países selecionados. 

Posição  
2013 

País IDH 
2012 

IDH 
2013 

1º Noruega 0,943 0,944 
2º Austrália 0,931 0,933 
3º Suiça 0,916 0,917 
5º Estados Unidos 0,912 0,914 
6º Alemanha 0,911 0,911 

14º Reino Unido 0,890 0,892 
17º Japão 0,888 0,890 
20º França 0,884 0,884 
27º Espanha 0,869 0,869 
41º Chile 0,819 0,822 
41º Portugal 0,822 0,822 
44º Cuba 0,813 0,815 
49º Argentina 0,806 0,808 
57º Rússia 0,777 0,778 
71º México 0,755 0,756 
79º BRASIL 0,742 0,744 
82º Peru 0,734 0,737 
91º China 0,715 0,719 
98º Colômbia 0.708 0,711 
99º Equador 0,708 0,711 

110º Egito 0,681 0,682 
111º Paraguai 0,670 0,676 
113º Bolívia 0,663 0,667 
118º África do Sul 0,654 0,658 
135º Índia 0,583 0,586 
168º Haiti 0,469 0,471 
185º República Centro Africana 0,365 0,341 
186º República Democrática do Congo 0,333 0,338 
187º Niger 0,335 0,337 

Fonte: PNUD. Relatório de Desenvolvimento Humano 2014, p. 164-167, 2014 – 

Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, nota-se que o Brasil 

encontra-se em uma posição intermediária, tanto com relação à América Latina, 

quanto com relação aos outros países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul). Os países considerados mais desenvolvidos do mundo são, 

sobretudo, os países europeus, além de, Austrália, Estados Unidos e Japão, dentre 

outros; os considerados como menos desenvolvidos, localizam-se, sobretudo, na 

África e Sul da Ásia. 
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2.1.1 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM). 

 

Como o objetivo deste trabalho centra-se na cidade de São Paulo, julgou-se 

necessário abordar a metodologia do IDHM. “O Brasil foi um dos países pioneiros ao 

adaptar e calcular o IDH para todos os municípios brasileiros, criando o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 1998.” (PNUD; IPEA; FJP. 2013). 

O IDHM permite ajustar o IDH para a realidade dos municípios e regiões 

metropolitanas, bem como, através dos resultados obtidos, refletir as especificidades 

e desafios regionais no alcance do desenvolvimento humano. As dimensões do 

IDHM são as mesmas do IDH: educação, saúde e renda, mas há alguns indicadores 

diferentes. Os valores também variam de 0 a 1, utilizando-se dos mesmos 

parâmetros para classificação das regiões em baixo, médio, alto ou muito alto 

desenvolvimento humano, exatamente como no IDH. 

De acordo com o PNUD; IPEA; FJP (2013), o IDHM tem como principal 

objetivo, permitir conhecer a realidade do desenvolvimento humano regional no 

território brasileiro. Este indicador contribui para o debate entre o desenvolvimento 

humano e crescimento econômico e facilita, ainda, a comparação entre as 

localidades, fomentando o dialogo através da ampliação e facilitação do acesso à 

informação, estimulando a promoção de políticas públicas em busca de melhores 

desempenhos socioeconômicos, dentre os diversos municípios e regiões 

metropolitanas brasileiras.  

Destaque-se (PNUD; IPEA; FJP, 2013) ainda, que o IDHM não abrange todos 

os aspectos do desenvolvimento humano, não considera variáveis como felicidade e 

nem indica qual o melhor lugar do mundo para se viver; no entanto, sintetiza três das 

mais importantes dimensões do desenvolvimento humano, quais sejam, 

longevidade, educação e renda, e se constitui num importante instrumento de 

informação. Contribui, também, para a superação de desafios locais referentes ao 

estado da qualidade de vida, nas unidades federativas, munícipios, regiões 

metropolitanas e unidades de desenvolvimento humano (UDH’s) brasileiras. 
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Quadro 4: Comparação entre Indicadores do IDHM e Indicadores do IDH. 

 Longevidade Educação: 
População 
adulta 

Educação: 
População 
jovem 
 

Renda 

IDHM Brasil Esperança de 
vida ao 
nascer 

18+ com 
fundamental 
completo 

5-6 na escola 
11-13 nos 
anos finais do 
fundamental 
15-17 com 
fundamental 
completo 
18-20 com 
médio 
completo 
 
 

Renda 
mensal per 
capita (em 
R$ago/2010) 

IDH Global Esperança de 
vida ao 
nascer 

Média de 
Anos de 
estudo 25 + 

Anos 
esperados de 
estudo 

Renda média 
nacional per 
capita (U$$ 
ppc 2010) 

Fonte: (PNUD; IPEA; FJP. 2013). 

 

Os indicadores que compõem as dimensões do IDHM, bem como os 

indicadores que compõem as dimensões do IDH global, são apresentados no 

quadro 4. Na comparação, é possível notar-se as principais diferenças entre os 

dados utilizados para as duas metodologias de cálculo. Uma utilização adequada do 

IDH em nível municipal exige, necessariamente, certas adaptações. A questão 

básica é que o IDH foi inicialmente idealizado para ser calculado para uma 

sociedade razoavelmente fechada, tanto do ponto de vista econômico, como do 

ponto de vista demográfico (no sentido de que não há migração temporária). 

Municípios, no entanto, são espaços geopolíticos relativamente abertos e por este 

motivo foram realizadas algumas adaptações nos indicadores. Em municípios, 

ocorre frequentemente de os indivíduos migrarem de um município para outro para 

estudar, trabalhar, dentre, outras diversas atividades; caso adaptações não fossem 

efetuadas, isso poderia interferir diretamente nos resultados obtidos, como por 

exemplo, nas dimensões educação e padrão de vida. 

De acordo com o PNUD; IPEA; FJP (2013), na dimensão “educação”, o índice 

final é calculado utilizando-se dois indicadores: “...um indicador fornece informação 

sobre a situação educacional da população adulta e um referente à população em 
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idade escolar (jovens). Entretanto, as variáveis são outras.” (PNUD; FJP; IPEA. 

2013). Diferentemente do IDH global, em que é utilizado o indicador da média de 

anos de estudo de pessoas de 25 anos ou mais, para o IDHM não foi possível se 

obter esse tipo de informação através do Censo 2010. Sendo assim, esse indicador 

foi substituído pela proporção da população adulta de 18 ou mais que concluiu o 

ensino fundamental. 

De acordo com o PNUD, este indicador permite uma boa avaliação do nível 

de carência da população adulta em relação à escolaridade considerada básica. 

Com relação à população jovem, para o IDH global utiliza-se o indicador de 

expectativa de vida escolar, que é uma medida de retenção das pessoas na escola, 

independentemente da repetência, e inclui o ensino superior. “A adaptação do IDHM 

para os contextos nacional e municipal foi feita com uma combinação de 4 

indicadores que permitem verificar até que ponto as crianças e os jovens estão 

frequentando e completando os determinados ciclos da escola” (PNUD; IPEA; FJP, 

2013). 

Com relação à dimensão “renda”, enquanto o IDH global utiliza a Renda 

Nacional Bruta per capita em paridade de poder de compra, o IDHM “considera a 

renda municipal per capita, ou seja, a renda média mensal dos indivíduos residentes 

em um determinado município, expressa em Reais por meio da renda per capita 

municipal.” (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

No que tange à dimensão saúde, é utilizado para o IDHM a mesma variável 

utilizada para o IDH global; o índice da saúde é calculado pela esperança de vida ao 

nascer, “...ou seja, o número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do 

nascimento, mantidos os mesmo padrões de mortalidade do ano de referência” 

(PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

Além disso, diferenças também ocorrem com relação à fonte de dados para 

os dois índices: “para o cálculo do IDHM, todos os dados foram extraídos dos 

Censos Demográficos do IBGE, ao passo que o IDH Global traz dados do 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, Instituto de Estatísticas 

da UNESCO, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.” (PNUD; IPEA; FJP; 

2013). 

Considerando-se que os indicadores que compõem as dimensões do IDH 

global e do IDHM são diferentes, comparações entre os resultados obtidos através 

dos dois indicadores não podem ser efetuadas. O objetivo dos dois índices são 
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diferentes, o IDH serve para medir “...o desenvolvimento humano de países em 

contexto global, ou seja, em relação a si mesmos, porém inseridos em uma dinâmica 

pontilhada por outros países. Já o IDHM serve para comparar territórios nacionais 

entre si, como UFs, municípios...” (PNUD; IPEA; FJP; 2013).  

Será apresentada, a seguir, a tabela 3, com os resultados do IDHM referente 

a todos os Estados brasileiros, para os anos de 2000 e 2010.  

De acordo com os resultados apresentados na tabela 3, nota-se que de 

acordo com o IDHM, os estados mais desenvolvidos do Brasil localizam-se, 

sobretudo, nas regiões Sudeste e Sul; os Estados menos desenvolvidos, localizam-

se, sobretudo, na região Nordeste e Norte. Os Estados da região Centro-Oeste 

ocupam uma posição intermediária, com exceção do Distrito Federal, que pode ser 

considerada a unidade federativa mais desenvolvida do país. Vale ressaltar, 

também, o desempenho positivo de todos os Estados, quando considerado o 

período de 2000 a 2010, sendo que os Estados considerados menos desenvolvidos 

apresentaram uma taxa de variação superior à dos Estados considerados mais 

desenvolvidos, para esse mesmo período.  
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Tabela 3 – IDHM dos estados brasileiros: 2000 e 2010. 

Ranking Estado IDHM (2000) IDHM (2010) Variação (%) 

1º 
Distrito 
Federal 0,725 0,824 13,66 

2º São Paulo 0,702 0,783 11,54 
3º Santa Catarina 0,674 0,774 14,84 
4º Rio de Janeiro 0,664 0,761 14,61 
5º Paraná 0,650 0,749 15,23 

6º 
Rio Grande do 

Sul 0,664 0,746 12,35 
7º Espírito Santo 0,640 0,740 15,63 
8º Goiás 0,615 0,735 19,51 
9º Minas Gerais 0,624 0,731 17,15 

10º 
Mato Grosso 

do Sul 0,613 0,729 18,92 
11º Mato Grosso 0,601 0,725 20,63 
12º Amapá 0,577 0,708 22,70 
13º Roraima 0,598 0,707 18,23 
14º Tocantins 0,525 0,699 33,14 
15º Rondônia 0,537 0,690 28,49 

16º 
Rio Grande do 

Norte 0,552 0,684 23,91 
17º Ceará 0,541 0,682 26,06 
18º Amazonas 0,515 0,674 30,87 
19º Pernambuco 0,544 0,673 23,71 
20º Sergipe 0,518 0,665 28,38 
21º Acre 0,517 0,663 28,24 
22º Bahia 0,512 0,660 28,91 
23º Paraíba 0,506 0,658 30,04 
24º Pará 0,518 0,646 24,71 
25º Piauí 0,484 0,646 33,47 
26º Maranhão 0,476 0,639 34,24 
27º Alagoas 0,471 0,631 33,97 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 
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2.1.2 OUTROS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHAD, IDG e IPM) 

  

A seguir, serão apresentados outros indicadores de desenvolvimento 

humano, considerados pertencentes a “família IDH”: Índice de Desenvolvimento 

Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD), Índice de Desigualdade de Gênero 

(IDG) e Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Tais indicadores são novos e 

também elaborados pelo PNUD, e possuem metodologias similares à do IDH. 

Buscam corrigir falhas e preencher lacunas que este indicador não abrange. Podem, 

também, ser representados como métricas que têm como objetivo se aproximar e 

incorporar, ainda mais, os conceitos teóricos apresentados por Ul Haq e Sen, 

referentes a perspectiva do desenvolvimento humano baseado nas escolhas e na 

liberdade. Vale ressaltar, no entanto, que tais indicadores ainda não estão 

disponíveis para a cidade de São Paulo. O propósito de apresentá-los tem como 

base ilustrar as propostas complementares e novas de mensuração do 

desenvolvimento humano e sustentabilidade; e ainda, incentivar a reflexão, 

considerando a amplitude e complexidade do tema do desenvolvimento humano, 

incentivando e sugerindo que estes indicadores estejam disponíveis para a cidade, 

no futuro. Tais indicadores complementam a proposta de mensuração do IDH e 

IDHM, estendendo seu alcance, através do preenchimento de lacunas existentes.    

Diferentemente do IDH (PNUD, 2010, p. 91), o Índice de Desenvolvimento 

Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD), tem como característica a de não 

considerar apenas as médias das variáveis do desenvolvimento humano (educação, 

rendimentos e saúde), mas, também, a forma como se dá a distribuição de tais 

variáveis entre os indivíduos. A proposta é de mensurar as desigualdades entre as 

pessoas nas três dimensões (educação, saúde e rendimento) do IDH. De acordo 

com o RDH 2010 (PNUD, 2010, p.91), o cálculo desse índice é efetuado 

“descontando-se” o valor médio de cada dimensão de acordo com o respectivo nível 

de desigualdade. 

De acordo o PNUD (2014, p. 1), tal abordagem é baseada em uma classe de 

índices compostos sensíveis à distribuição proposta por Foster, Lopez-Calva e 

Szekely (2015), baseados na família de medidas de desigualdade de Atkinson 

(1970). O índice é calculado como uma média geométrica das dimensões ajustadas 

para a desigualdade. Para cada dimensão estima-se a desigualdade pela medida de 
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desigualdade de Atkinson. Tal medida baseia-se na suposição de que a sociedade 

tem um certo nível de aversão à desigualdade. 

À medida que a desigualdade aumenta, o IDHAD diminui: “neste sentindo, o 

IDH pode ser visto como um índice de desenvolvimento humano potencial [...], 

enquanto que o IDHAD é o nível de desenvolvimento humano real (incorporando a 

desigualdade)” (PNUD, 2010, p. 91). No Brasil (2010, p. 93), por exemplo, entre 

2000 e 2005, as perdas no IDH decorrentes da desigualdade caíram de 31% para 

28,5% - reflexo da queda da desigualdade em todas as dimensões, sobretudo, pela 

redução da desigualdade na dimensão saúde, e por reduções menores, nas 

dimensões educação e rendimento.  

O IDHAD foi publicado pela primeira vez no RDH em 2010, em caráter 

experimental e apresenta ainda muitas limitações. De acordo com o PNUD (2010, p. 

93), esse indicador ainda precisará de aperfeiçoamentos e reformulações. O IDHAD 

tem como proposta mensurar a desigualdade que o IDH não consegue medir, no 

entanto, devido a problemas técnicos relacionados com os dados, tal índice ainda 

não identifica as desigualdades sobrepostas, ou seja, se as mesmas pessoas 

sofrem uma ou várias privações. O PNUD (2010, p. 93) ressalta, também, que esse 

indicador tende a ser aperfeiçoado ao longo dos próximos anos, à medida que novos 

dados estiverem disponíveis. 

De acordo com o RDH 2014, (PNUD, 2014, p. 1): “os países do grupo de 

baixo desenvolvimento humano tendem a ser mais desiguais e, portanto, sofrem as 

maiores perdas devido às desigualdades nas três dimensões”. Ainda de acordo com 

o relatório, dentre as diversas regiões do mundo, a África Subsaariana sofre a maior 

perda de desenvolvimento devido à desigualdade na saúde (36,6%), o Sul da Ásia e 

os países Árabes devido à desigualdade na educação (41,6% e 38% 

respectivamente) e a região da América Latina e Caribe (Brasil incluso) sofre a maior 

perda devido a desigualdade de renda (36,3%). 

O Índice de Desigualdade de Gênero, assim como o IDHAD, foi publicado 

pela primeira vez pelo PNUD de forma experimental no RDH de 2010. De acordo 

com o RDH 2014 (PNUD, 2014, p. 1): “o Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) é 

semelhante em método com o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à 

Desigualdade (IDHAD).” O IDG mede as perdas de desenvolvimento devido à 

desigualdade entre homens e mulheres nas seguintes dimensões: saúde 

reprodutiva, empoderamento e participação no mercado de trabalho. 
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Para a medição da saúde reprodutiva, utilizam-se dois indicadores: a taxa de 

mortalidade materna e as taxas de fertilidade entre as adolescentes. De acordo com 

o PNUD (2010, p. 95), o bem-estar das mulheres durante o parto reflete de forma 

clara a importância e o status adquirido pela mulher na sociedade. Mulheres que 

possuam acesso à educação básica, contraceptivos, nutrição adequada, serviços de 

saúde pré-natal e um parto assistido de profissionais competentes, terão risco de 

morte extremamente reduzidos. O PNUD (2010, p. 95) destaca também que tais 

serviços não estão ao alcance de um número demasiado elevado de mulheres, 

apesar de muitos desses serviços serem de baixo custo. Ressalta ainda, que uma 

gravidez precoce, medida pela taxa de fertilidade adolescente, associa-se a riscos 

de saúde maiores para as mães e para os bebês; tal situação tende a impedir as 

jovens mães de frequentarem a escola, destinando-as geralmente a empregos de 

baixa qualificação, no “melhor dos casos”.    

Com relação à dimensão “empoderamento”, o RDH 2010 (PNUD, 2010, p. 

96), destaca que as mulheres, tradicionalmente, têm sido desfavorecidas quando 

considerado seu nível de representação política. Outro indicador utilizado nessa 

dimensão é o do nível de mulheres com acesso a um nível de educação superior. 

“Um nível de educação superior aumenta as liberdades das mulheres ao fortalecer a 

capacidade destas para interrogar, refletir e agir sobre sua condição, e ao aumentar 

o acesso à informação” (PNUD, 2010, p. 96). 

A terceira dimensão constitutiva do IDG mede a participação das mulheres no 

mercado de trabalho. Com relação a essa dimensão, o indicador utilizado é o de 

taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho (PNUD, 2010, p. 164). 

O IDG foi também apresentado em caráter experimental e ainda possui 

muitas limitações. O RDH 2010 (PNUD, 2010, p. 97), destaca que além dos 

indicadores considerados pelo índice, outros problemas afetam também, seriamente, 

a vida das mulheres ao redor do mundo e são relevantes para seu bem-estar: 

ocupação do tempo, acesso aos bens, violência doméstica e empoderamento a nível 

local (estadual, municipal). No entanto, ainda não existem indicadores atualizados e 

confiáveis referentes a esses outros aspectos. E além disso, somente o coeficiente 

de participação no mercado trabalho não é suficiente para trazer um panorama 

completo com relação à situação das mulheres referente ao emprego. Seriam 

necessários mais dados que não estão disponíveis para todos os países – tanto 

referentes às mulheres empregadas quanto às desempregadas: taxa de 
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desemprego desagregada, diferença com relação aos salários dos homens, 

segregação ocupacional em cargos inferiores ou precarizados, entre outros. 

O PNUD considera que, apesar do IDG não ser perfeito, este indicador tem se 

mostrado útil: “..trazer novas perspectivas sobre as disparidades entre os gêneros 

no bem-estar e na capacitação, sublinha também a importância da política pública 

pró-ativa para a resolução de desvantagens sistêmicas” (PNUD, 2010, p. 98). 

O Índice de Pobreza Multidimensional, assim como o IDHAD e o IDG, 

também foi publicado em caráter experimental, pela primeira vez, em 2010, no RDH 

2010. Diferentemente de outros indicadores de pobreza, que se concentram 

sobretudo na esfera econômica e dos rendimentos, o IPM tem como objetivo 

mensurar as múltiplas privações a nível individual e domiciliar nas áreas de saúde, 

educação e padrão de vida. “Ele utiliza microdados de pesquisas domiciliares e, ao 

contrário do índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD), 

todos os indicadores para calcular o índice devem vir da mesma pesquisa” (PNUD, 

2014, p. 1). Cada indivíduo, em uma determinada família é classificado como pobre 

ou não-pobre, dependendo do número de privações que o domicilio em que reside 

apresenta. “Estes dados são então agregados à medida nacional de pobreza. O IPM 

reflete tanto a prevalência de privações multidimensionais quanto sua intensidade – 

quantas privações as pessoas apresentam ao mesmo tempo” (PNUD, 2014, p. 1). 

De acordo com o PNUD (2010, p. 99) as medidas relativas à pobreza relacionadas 

aos rendimentos são importantes; no entanto, faz-se necessário considerar as 

privações nas outras dimensões e respectivas sobreposições. Famílias que 

possuam várias privações encontram-se, provavelmente, em situações piores do 

que as medidas da pobreza e do rendimento sugerem.  

A construção do IPM é feita através de três dimensões: educação, padrões de 

vida e saúde e de 10 indicadores que compõem essas dimensões. “O IPM, simples 

e relevante em termos de políticas, complementa os métodos de base monetária ao 

efetuar uma abordagem mais ampla” (PNUD, 2010, p. 99). Este indicador tem como 

característica identificar as privações sobrepostas nas mesmas três dimensões do 

IDH e indica os números médios de pessoas pobres e as privações que as famílias 

pobres sofrem. As três dimensões do IPM são construídas de acordo com os 

seguintes indicadores (PNUD, 2010, p. 100): a) dimensão educação: anos de 

escolaridade e crianças matriculadas; b) dimensão padrões de vida: água, 
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combustível de cozinha, eletricidade, pavimento, sanitários e trabalhadores ativos ou 

inativos; c) dimensão saúde: mortalidade infantil e nutrição. 

De acordo com o RDH 2010, uma família é considerada 

multidimensionalmente pobre se sofrer privações, pelo menos, em dois até seis 

indicadores. Além disso, o PNUD considera que este indicador é mais adequado 

para países que são menos desenvolvidos (PNUD, 2010, p. 104): “capta as vastas 

privações no sul da Ásia e na África Subsaariana e nos países latino-americanos 

mais pobres. Revela a magnitude da pobreza para além das medidas monetárias, 

constituindo um avanço importante”. 

No entanto, assim como IDHAD e o IDG, o IPM ainda sofre várias limitações. 

Inclusive, elas têm similaridades com as do IDG, tais como as relacionadas à 

restrição de dados. Tais limitações estão relacionadas, também, à disponibilidade 

limitada de indicadores qualitativos referentes à dimensão saúde, especialmente 

com relação à nutrição, às desigualdades no seio das famílias e domicílios, entre os 

pobres, dentre outras questões correlacionadas especificamente à restrição de 

dados. 

Apesar das limitações, o PNUD considera que esses novos indicadores 

representam um avanço no que tange às medições de desenvolvimento humano. 

“Apoiando-se em muitos anos de investigação e críticas, esta agenda introduz novas 

medidas para a desigualdade multidimensional, geral e por gênero, e para a 

pobreza.” (PNUD, 2010, p. 104). 

 

2.2 . NOVOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

A proposta desta parte do capítulo é apresentar mais alguns novos 

indicadores que conjugam o desenvolvimento humano ao desenvolvimento 

sustentável. 

De acordo com Louette (2007, p. 27), a atual crise financeira que abalou a 

economia mundial reflete a condição de métricas econômicas falhas; 

simultaneamente, tem-se, também, a oportunidade única de mudar esse cenário. 

Ressalta, ainda, que se quisermos ter qualidade de vida com sustentabilidade do 

desenvolvimento humano, precisaremos de indicadores confiáveis, que nos 

indiquem essa direção, considerando-se que o que é importante deve ser medido, e 
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o que é medido deve ser gerenciável. O modelo mercantil/financeiro que se prolifera 

por todo o mundo faz com que as desigualdades se agravem, ameaça a 

sobrevivência humana e das sociedades. Sendo assim, faz-se necessário uma 

reformulação do pacto social, ambiental e político, reavaliando as riquezas que 

darão um verdadeiro preço à vida. Para isso, uma nova contabilidade e novas 

estatísticas trarão uma releitura de rumos, refletindo desafios socioambientais e 

riscos de autodestruição. Concluindo, Louette (2007, p. 27) considera que as 

grandes questões relacionadas ao futuro não estão, sobretudo, condicionadas a 

problemas técnicos, monetários ou físicos, e sim a escolhas políticas que estarão a 

cargo dos governantes eleitos pelo povo. 

É dentro da preocupação com o aspecto de sustentabilidade ambiental e do 

desenvolvimento humano que os conceitos de Felicidade Interna Bruta, Pegada 

Ecológica, Genuine Saving Indicator (GSI) e mensuração dos Empregos Verdes 

serão inseridos neste trabalho. 

 

2.2.1 FELICIDADE INTERNA BRUTA (FIB) 

 

De acordo com CMPEPS (2009, p. 228), “o bem-estar subjetivo e as 

capacidades se desenvolveram em relação estreita com outras disciplinas que não a 

economia (respectivamente, a psicologia e a filosofia moral)”, sendo que, “em 

economia, a tradição do bem-estar econômico e a teoria das alocações equitativas 

propõem outras maneiras de tratar a questão da consideração dos aspectos não 

comerciais da qualidade de vida em uma medida mais ampla do bem-estar” (2009, 

p. 228). 

O índice de Felicidade Interna Bruta - FIB (Louette, 2007, p. 39-40) é um 

indicador criado pelo governo do Butão, caracterizado por ser de grande 

abrangência (constituído por 72 variáveis), e por mensurar os aspectos subjetivos da 

existência humana. A proposta principal deste indicador é a de se medir a felicidade. 

A felicidade pode ser considerada como um conceito que possui maior amplitude 

para os padrões orientais do que para os ocidentais. O FIB assume a “felicidade” 

através do conceito de “união”, considerando que pessoas que alcançaram boas 

satisfações em todas suas nove dimensões, nas quais estão inclusas 72 variáveis, 

são consideradas felizes. As nove dimensões principais do FIB são, 



54 

 

respectivamente: a) bem-estar psicológico; b) uso do tempo; c) vitalidade da 

comunidade; d) cultura; e) saúde; f) educação; g) diversidade do meio-ambiente; h) 

padrão de vida; i) governança. 

Na metodologia de cálculo do FIB (Louette, 2007, p. 39-40), tal indicador é 

construído em duas etapas: identificação e agregação. Na etapa de identificação, 

define-se uma linha de corte para cada indicador das novas dimensões. Tais valores 

poderão ser definidos através de debate público, sendo que dificuldades em 

estabelecer esse patamar não podem inviabilizar essa medida. Na etapa seguinte, 

de agregação, identificam-se as lacunas de felicidade nacional. Após os cálculos dos 

índices serem efetuados, calcula-se, também, o número de pessoas que não 

conseguiram atingir a linha de corte em cada um dos indicadores, dividido pelo 

número de carências apontadas pela população. Tal número representará o 

percentual de falta de felicidade, sendo que o FIB será representado por um número 

que poderá ser utilizado como instrumento de políticas públicas. Louette (2007, p. 

39) destaca ainda que o objetivo do FIB se pauta em uma reflexão de valores, 

definindo padrões de referência e monitoramento das políticas e do desempenho do 

país. 

Segundo Louette (2007, p. 40), o FIB pode até ser considerado como um 

indicador exótico, tendo em vista que entre suas variáveis de mensuração estão 

inclusas desde medições sobre o “egoísmo” e “inveja”, contidas na dimensão de 

bem-estar psicológico, até questionamentos como: “seu desejo era não fazer parte 

desta família?”, incluso na dimensão de “vitalidade da comunidade”. O FIB tem 

alcançado bons resultados, de acordo com os governantes do Butão (Louette, 2007, 

p. 40). Conforme mencionado, a experiência com o FIB no Butão já está inspirando a 

criação de versões ocidentais desse indicador. Desafios persistem, mas são 

considerados pelos autores como “estimulantes”. 
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2.2.2 PEGADA ECOLÓGICA (ECOLOGICAL FOOTPRINT) 

 

“Acompanhar o efeito acumulado do consumo humano dos recursos naturais 

e da geração de resíduos é uma das chaves para alcançar a sustentabilidade” 

(Louette, 2007, p. 54). A Pegada Ecológica é um indicador que mede a 

sustentabilidade ambiental do planeta, de países, regiões, estados, empresas e 

indivíduos. Seu coeficiente é obtido através da seguinte metodologia: calcula-se, 

através de estimativas, em que velocidade a humanidade está utilizando os recursos 

disponíveis, em relação à capacidade do planeta em se regenerar. Ainda, de acordo 

com a WWF-BR (2012, p. 10), a Pegada Ecológica tem como característica utilizar 

uma metodologia, através da contabilidade ambiental, que avalia a pressão do 

consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, refletindo, também, a 

sustentabilidade do desenvolvimento humano. Este indicador foi criado pela equipe 

de Mathis Wackernagel e Willian Rees, da University of British Columbia, e desde 

sua criação, em 1993, vem sendo aprimorado. Atualmente a Pegada Ecológica tem 

sido divulgada através de relatórios publicados pela Global Footprint Network, 

conjuntamente com sua parceira, a WWF International (Louette, 2007, p. 55). 

Os resultados obtidos através da Pegada Ecológica indicam que, atualmente, 

a maioria dos países do mundo está lidando com déficits ecológicos. Atualmente, a 

Pegada ecológica é 23% maior do que a capacidade de regeneração do planeta, e 

se esta situação não se reverter, será muito difícil continuar o processo de 

desenvolvimento humano, ou mesmo, manter os níveis atuais, no futuro (Louette, 

2007, p. 55). 

Louette (2007, p. 54) destaca que essa ferramenta tem como característica 

medir em que grau a humanidade está utilizando os recursos da natureza, em 

contrapartida, da velocidade de regeneração. Traz também informações referentes 

às quantidades e aos consumidores dos diversos tipos de recursos naturais com 

populações definidas, seja geograficamente, seja socialmente. A pegada de uma 

população poderá ser definida através do coeficiente obtido, calculando-se a 

quantidade total de áreas de terra e água biologicamente produtivas, exigidas para 

produzir os produtos consumidos e absorver os resíduos que tal população elimina, 

utilizando a tecnologia atual.  
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2.2.3 GENUNINE SAVING INDICATOR – GSI (BANCO MUNDIAL). 

 

Há ainda, mais uma proposta de indicador de mensuração da 

sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento humano, o Genuine Saving 

Indicator (GSI), elaborado pelo Banco Mundial. Faz-se importante ressaltar que tal 

indicador ainda não se encontra disponível para a cidade de São Paulo. No entanto, 

considera-se importante tal abordagem para reflexão sobre o tema, bem como a 

sugestão que tal indicador esteja disponível para a cidade futuramente. A inclusão 

dessa métrica seria positiva, com a relação a quais caminhos seriam mais indicados, 

para o processo de promoção ao desenvolvimento humano e sustentabilidade para 

a cidade. 

“O Genuine Savings é um indicador simples, planejado por pesquisadores do 

Banco Mundial para medir a sustentabilidade da economia” (Louette, 2007, p. 66). 

De acordo com os resultados obtidos através do GSI, será possível prever se o nível 

de desenvolvimento irá aumentar ou será haverá diminuição no futuro. Quando o 

resultado do GSI for negativo, a qualidade vida do país irá diminuir no futuro, e 

quando o GSI for positivo as condições de vida irão melhorar. O GSI foi construído 

em moldes similares ao do PIB, no entanto, possui grandes diferenças com relação 

a suas bases conceituais e metodologia de cálculo. As diferenças mais notáveis na 

metodologia de cálculo do GSI, quando comparada com a do PIB (2007, p. 66) são 

as seguintes: a) deduz o valor da degradação de recursos naturais, algo que não é 

sequer mensurado no caso do PIB; b) deduz os efeitos da poluição, incluindo a 

perda de bem-estar e o aumento de prejuízos para a saúde da população; c) trata 

despesas em educação como poupança mais do que como consumo, considerando 

que isso viabilizará o aumento de capital-humano no futuro; d) deduz empréstimos 

estrangeiros e transferências oficiais; e) deduz o valor da degradação ambiental. 

A fórmula acompanhada de metodologia de cálculo do Genuine Saving é a 

seguinte (Louette, 2007, p. 67): 

GDP (Gross Domestic Product ou PIB) – consumo público e privado – 

empréstimo externo – depreciação de bens produzidos + despesas atuais em 

educação – degradação de recursos – danos provocados pela poluição. 

A principal proposta com o Genuine Saving Indicator (GSI), é a de somar tudo 

o que é produtivo para a sociedade e subtrair o que trará prejuízos futuros para a 
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população. Tem como característica ser um indicador que mede, além do usual, a 

termo de desenvolvimento humano; sua proposta é também de mensurar a 

sustentabilidade do desenvolvimento (Gadrey; Jany-Catrice, 2005, p. 54). 

Ainda, de acordo com Gadrey; Jany-Catrice (2005, p. 99), esse indicador 

pretende contribuir com uma medição sintética do desenvolvimento sustentável de 

um país, utilizando o método de adições e subtrações de recursos não-econômicos, 

sobretudo, recursos ambientais, a partir de uma base constituída pela poupança 

nacional. Gadrey; Jany-Catrice (2005, p. 99) ressaltam, também, que esse indicador 

foi alvo de críticas incisivas por não incluir variáveis sociais, no entanto, pode ser 

qualificado como um indicador de progresso ou retrocesso da verdadeira riqueza. O 

autor classifica (2005, p. 88) tal indicador como pertencente ao grupo dos 

indicadores considerados como: “PIB ambiental” ou “PIB verde”. 

 

2.2.4. EMPREGOS VERDES 

  

De acordo com Kon; Sugahara (2012, p. 77), o termo “empregos verdes”, 

refere-se às profissões que promovem o crescimento econômico, e que, 

simultaneamente, contribuem com a restauração da qualidade do meio-ambiente. 

Ainda, de acordo com os autores, tais ocupações estão relacionadas a empregos 

que ajudam a proteger a flora, a fauna e, que, reduzem o consumo de energia, dos 

recursos naturais e da água, “minimizando os impactos que a natureza vem 

sofrendo ao longo dos séculos pela indústria e, consequentemente, pelos 

trabalhadores” (Kon; Sugahara, 2012, p. 77). 

Os autores (2012, p. 78) ressaltam, também, que para um emprego ser 

classificado como “verde” deve ter como base o trabalho decente. Ou seja, 

empregos com salários adequados, condições seguras de trabalho e direitos 

trabalhistas. São inúmeros os benefícios conjugados à ampliação dos “empregos 

verdes” na economia; de acordo com a OIT (2012, p. 78), tal definição resume a 

transformação das economias, das empresas, dos ambientes de trabalho e dos 

mercados laborais em direção a uma economia sustentável, onde prevaleçam 

empregos decentes com baixo consumo de carbono. 

A temática dos “empregos verdes” está totalmente correlacionada ao 

desenvolvimento humano. Faz-se primordial que os trabalhadores desfrutem de 
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condições adequadas para exercer suas atividades e, também, que não sejam 

submetidos a empregos informais e precarizados. Além disso, a sustentabilidade 

ambiental relaciona-se estritamente à ampliação ou manutenção dos níveis de 

desenvolvimento humano atuais no futuro. Sendo assim, dado o nível de extrema 

urgência relacionado à questão da sustentabilidade ambiental, tais ocupações são 

primordiais, considerando a ampla contribuição que tais empregos podem ter, para a 

alteração e transformação do modelo econômico, para uma dinâmica baseada numa 

lógica sustentável. 

Kon e Sugahara (2012, p. 78), no entanto, destacam que o entendimento de 

“Emprego Verde” e “Economia Verde” são questões novas que precisam ser melhor 

discutidas e desenvolvidas. Não existem ainda parâmetros sólidos, reconhecidos 

internacionalmente, que comprovem que fazer negócios sustentáveis é mais 

rentável, porém; ressaltam que já há vários indícios e estudos concretos de que a 

“economia verde” vem sendo a responsável pelo crescimento dos empregos verdes 

(greenjobs). Tais empregos (2012, p. 78) podem ser criados em todos os setores e 

empresas, em áreas urbanas ou rurais, incluindo-se desde o trabalho manual até o 

altamente qualificado. 

De acordo com os autores (2012, p. 166) o número de empregos verdes no 

Brasil para o ano de 2008 era de 2.653.059, o que representava 6,73% do total de 

empregos formais do país para aquele ano. A taxa de crescimento de tais empregos 

tem apresentado ritmo lento, no entanto, acima do ritmo do aumento do emprego 

formal em toda economia. Kon e Sugahara (2012, p. 173) consideram que a 

perspectiva futura da ampliação dos empregos verdes no Brasil passa por algumas 

medidas específicas governamentais e privadas, centradas em questões como: a) 

tratamento dos desafios da informalidade do trabalho e investimentos em capital 

humano; b) estímulos à construção civil e a novos processos tecnológicos; c) 

regularização fundiária de propriedades rurais na Amazônia; d) inspeção veicular 

para controle de emissões; e) política nacional de resíduos sólidos e f) 

responsabilidade social das empresas. 

Kon e Sugahara (2012, p. 189) destacam que por ser uma questão ainda 

pouco discutida e pesquisada, a base de dados nacional disponível mostrou-se 

insatisfatória para o mapeamento eficiente dos empregos verdes, isto porque, as 

dificuldades de classificação apropriada ainda existentes, podem conduzir a dois 

tipos de erros prováveis: considerar empregos, que não deveriam constar como 
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verdes e, também, não considerar empregos que deveriam ser. Importante ressaltar, 

também, que tais dados não estão disponíveis de maneira eficiente para a cidade de 

São Paulo, na qual este trabalho se centra. Dada a grande importância dos 

empregos verdes para a construção de uma economia sustentável, recomenda-se o 

aperfeiçoamento e elaboração de tais indicadores, de forma desagregada, para que 

assim, seja possível dispor desta importante métrica, para se avaliar quais regiões 

estão avançando mais quando considerado o desenvolvimento humano sustentável.   

O debate sobre o desenvolvimento humano permanece intenso e persiste até 

os dias atuais. Com o intuito de mensurar o desenvolvimento de forma eficaz, vários 

indicadores foram criados ao longo dos últimos anos. Trata-se de algo ainda 

extremamente complexo, tanto para questões individuais, como para questões 

nacionais, nos mais diversos países do mundo. Dentre essas possíveis respostas, o 

presente trabalho procurou sintetizar o pensamento de importantes economistas, 

tais como: Mahbub Ul Haq e Amartya Sen, responsáveis pela criação do IDH. 

Também foram apresentadas as recomendações referentes ao tema da 

sustentabilidade e desenvolvimento humano, aperfeiçoamento de indicadores por 

parte da Comissão para a Medida do Desempenho Econômico e Progresso Social 

(CMPEPS), coordenada por Joseph Stiglitz.  

Além disso, foram apresentados, neste capítulo, os seguintes indicadores: 

IDH e IDHM, e também, os indicadores complementares e recém-criados da “família 

IDH”: IDHAD, IDG e IPM, bem como novas propostas de indicadores ou mensuração 

que estão surgindo, tais como: Felicidade Interna Bruta (FIB), Pegada Ecológica 

(Eccological Footprint), Genuine Saving Indicator (GSI) e medição dos Empregos 

Verdes. O propósito da apresentação desses indicadores e novas propostas de 

mensuração é ilustrar a amplitude e complexidade da temática do desenvolvimento 

humano e sustentabilidade. Estes novos indicadores poderão indicar, futuramente, 

caminhos mais adequados para políticas públicas, no que tange à manutenção e 

ampliação dos níveis de desenvolvimento humano aliado à sustentabilidade. 

Especificamente sobre o tema da sustentabilidade ambiental, totalmente 

correlacionado à sustentabilidade do desenvolvimento humano, trata-se de uma 

questão urgente, e conforme demonstrado anteriormente, ainda com indicadores 

não sedimentados; sendo assim, esforços nesse sentido devem ser incentivados. 

Considerando-se, também, que o objetivo dessa pesquisa tem como foco a cidade 

de São Paulo, e tendo em vista, que para a cidade, alguns desses indicadores ainda 
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não estão disponíveis, incentiva-se a elaboração de tais métricas com intuito de 

auxílio às políticas públicas e promoção do processo de desenvolvimento humano 

conjugado à sustentabilidade. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

E SUSTENTABILIDADE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO 

 

3.1. SÃO PAULO: CARACTERISTICAS INSTITUCIONAIS E SOCIOECONÔMICAS 

 

De acordo com Elizabeth Borelli (2012, p. 63), o excepcional crescimento das 

cidades pode se constituir num fenômeno mundial no final do século XX e início do 

século XXI. A maior expressão de tal fenômeno pode ser considerada como o 

surgimento das “megacidades”, com mais de 10 milhões de habitantes, passando a 

caracterizar, também, a maior parcela da população mundial como urbana, ao invés 

de rural. Ainda de acordo com a autora, tal crescimento não se caracteriza somente 

por um mero aumento no número de habitantes; uma das características mais 

importantes é a concentração espacial. Mendonça (2004 apud Borelli, 2012) destaca 

que grande parte desta “nova população”, decorrente do aumento populacional, 

começou a viver em áreas desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura. Borelli 

(2012, p. 63) ressalta que, a literatura sobre a questão urbana no Brasil indica que a 

expansão das periferias correlaciona-se à procura por habitação em áreas com 

baixo preço da terra, o que provoca, simultaneamente, um aumento das ocupações 

precárias, tais como favelas e loteamentos irregulares, em áreas sem infraestrutura 

e expostas a risco e à degradação ambiental. 

Com relação à cidade de São Paulo, Borelli (2012, p. 63-64) destaca que a 

lógica de ocupação urbana está baseada em um modelo, que pode ser considerado 

nitidamente polarizado e desigual, sendo que desde a década de 1970, vem se 

intensificando na cidade o fenômeno da periferização. Nas três últimas décadas, os 

dois grandes eixos de expansão da cidade canalizaram-se para as regiões leste e 

sul, com o agravante de que a região sul está inserida na área de proteção de 

mananciais. No entanto, apesar disso, tal região tem apresentado forte crescimento 

populacional, que tem se intensificado nos últimos anos, colaborando para a 

degradação ambiental e comprometimento do desenvolvimento humano futuro na 

cidade. 

Borelli (2012, p. 64) ressalta que no espaço de tempo de apenas um século, a 

cidade de São Paulo passou de Metrópole do Café a Metrópole Industrial e, 

sucessivamente, a Metrópole da Era da Informação, apresentando, no século 21, 
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reflexos de novos e graves problemas, muitos deles relacionados a mudanças 

profundas derivadas de uma economia globalizada. Como consequência do 

arrefecimento industrial, muitas indústrias localizadas na cidade deslocaram-se para 

outras cidades, surgindo, em seu lugar, plantas industriais menores, automatizadas 

e não poluentes. Durante a década de 1990 até meados do ano 2000, ampliou-se o 

trabalho informal (2012, p. 64), inclusive, especificamente para o ano 2000, o 

trabalho informal quase superou o trabalho formal; acelerou-se, também, o processo 

de favelização da capital e de toda a Região Metropolitana – o que tornou mais 

visíveis as desigualdades sociais e a pobreza; simultaneamente, as favelas da 

periferia mostravam-se muito menos estruturadas urbanisticamente e com mais 

exposição às situações de risco ambiental. 

De acordo com Borelli (2010, p. 64), a rápida evolução tecnológica contribuiu 

para desvalorizar o trabalho não especializado, tendo como agravante a baixa 

escolaridade de parte significativa da população. Sendo assim, no início do século 

21, para a cidade de São Paulo, acentuaram-se os desafios e contrastes, 

considerando as novas demandas e necessidades de vida na metrópole, nas áreas 

de saúde, educação, transporte, habitação e segurança.  

Sposati (1996, p. 7) ressalta, também, que se a cidade de São Paulo pudesse 

“ter olhos” e olhasse para um grande espelho, veria sua imagem partida, devido a 

sua chocante desigualdade. De acordo com a autora, a maior cidade da América do 

Sul é famosa pela presença das formas mais avançadas de desenvolvimento 

tecnológico, abriga bairros ajardinados, mansões suntuosas, edifícios arrojados, 

centros de ensino excelentes e hospitais de primeira linha; no entanto, a cidade 

convive, também, com as mais graves modalidades de privação e sofrimento 

humano. Vale ressaltar que Sposati (1996, p. 11) coordenou a elaboração do Mapa 

da Exclusão/Inclusão Social da cidade de São Paulo, que de acordo com a autora, 

tem como objetivo ser uma ferramenta de transformação da vida na cidade. Tal 

estudo vem sendo atualizado e tornou-se disponível como ferramenta para os 

gestores públicos, desde a década de 1990, contribuindo para elaboração de 

políticas públicas, quando considerada, especificamente, a questão da exclusão 

social nas diversas regiões da cidade. Sposati (1996, p. 25) considera que a 

desigualdade social, econômica e política chegou a tal ponto no Brasil que poderá 

comprometer o avanço da democracia, e a cidade de São Paulo pode ser 

considerada como um retrato eloquente de tais desigualdades sociais. 
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Em 2010, São Paulo era a maior cidade brasileira e está entre as maiores do 

mundo. De acordo com o IBGE, a cidade possuía uma população de 11.253.503 

habitantes. Somente para efeito comparativo, caso São Paulo fosse um país, 

considerando-se um universo de 238 países14, poderia ser considerada como o 78º 

mais populoso do mundo, superando a população de vários países da América 

Latina, tais como: Bolívia (10.631.486), Cuba (11.047.251), Paraguai (6.703.860) e 

Uruguai (3.332.972). 

No ano de 2010, a cidade respondia por uma participação de 11,8% no PIB 

brasileiro, com PIB per capita de R$39.450,87 - praticamente o dobro da média 

nacional para aquele ano, que foi de R$19.766,23. 

Com relação aos indicadores sociais e de desenvolvimento humano, a cidade 

de São Paulo, quando comparada ao Brasil, apresentou bons resultados e registrou 

evolução em, praticamente, todas as dimensões de indicadores, para os anos de 

1990, 2000 e 2010. De acordo com o PNUD, para o ano de 2010, foi considerada a 

28ª mais desenvolvida do Brasil, dentre 5565 cidades brasileiras15. A partir dos 

dados apresentados, destacam-se os seguintes resultados na Tabela 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Central Inteligence Agency (CIA). The World Factbook. 2014. 

 
15 FJP; IPEA; PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 2013. 
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Tabela 4 – Indicadores de desenvolvimento Humano de São Paulo: 1990 – 2010 

Indicador 1990 2010 Variação (%) 

Esperança de vida 69,51 76,30 9,77 
 

Fluxo escolar - ensino fundamental 41,19 93,01 125,81 
 

Fluxo escolar - ensino médio 22,83 50,51 121,24 
 

Grau de formalização dos trabalhadores 
(2000 / 2010) 65,81 71,87 9,21 

 
IDHM 0,626 0,805 28,59 

 
Mortalidade infantil até 5 anos de idade 

(Para cada 1000 nascidos vivos) 27,4 14,7 -46,35 
 

População acima de 25 anos com 
ensino superior completo 11,9 20,6 73,11 

 
Renda domiciliar per capita (R$ - 

Ago/2010) 1.050,76 1.516,21 44,30 
 

Taxa de desemprego (2000 / 2010) 16,23 7,07 -56,44 
 

Taxa de pobreza (Proporção de 
indivíduos com renda domiciliar igual ou 

menor do que R$140,00 mensais - 
Agosto/2010) 6,29 4,27 -32,11 

 
Taxa de extrema pobreza (Proporção de 
indivíduos com renda domiciliar igual ou 

menor do que R$70,00 mensais - 
Agosto/2010) 1,58 0,92 -41,77 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 

 

De fato, os números relativos à população e à economia da cidade de São 

Paulo surpreendem por seu “gigantismo”, bem como seus indicadores de 

desenvolvimento humano e evolução obtida durante o período de 1990 a 2010. No 

entanto, conforme já exposto por Amartya Sen e pela CMPEPS, os indicadores 

utilizados acima são baseados em “médias”, o que acaba, muitas vezes, 

mascarando a distribuição dentro de uma cidade ou região, o que nos indica a 

necessidade de uma avaliação a nível de sub-prefeituras da cidade. 
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3.2. INDICADORES DAS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

 

A seguir, serão analisados e apresentados dados e a evolução de indicadores 

de desenvolvimento humano nas dimensões educação, renda, saúde, trabalho, 

sustentabilidade e vulnerabilidade social, referentes às 31 subprefeituras da cidade. 

A opção por esse formato de análise parte da contribuição dos autores 

apresentados nos capítulos anteriores. Dentre suas diversas recomendações, estão 

a de buscar estudar os aspectos distributivos do desenvolvimento, bem como 

representá-los de forma holística, abrangendo suas mais diversas dimensões e não 

apenas se concentrando em uma só variável ou indicador único. Vale ressaltar que 

tal análise apresentará limitações. Conforme colocado anteriormente por Amartya 

Sen, recomenda-se considerar os aspectos qualitativos nas dimensões educação e 

saúde, as garantias de transparência, liberdades políticas, a riqueza e não somente 

a renda dos indivíduos; no entanto, nem todos os indicadores estão disponíveis para 

a cidade de São Paulo e de forma desagregada. Uma das críticas do autor é a de 

que, justamente, esses indicadores não estão disponíveis sequer a nível nacional e 

que esforços devem ser promovidos no sentido de disponibilizá-los no futuro, 

quando considerada a perspectiva do desenvolvimento como liberdade. Entre essas 

limitações, encontram-se as questões subjetivas individuais, a mensuração das 

atividades e serviços domésticos e de voluntariado, o emprego do tempo, a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, recomendados pela CMPEPS. 

A análise aqui apresentada pode ser considerada um reflexo, mesmo que de 

forma simplificada, com relação à mudança nas formas de se medir 

desenvolvimento, propostas pelos autores, bem como as metodologias 

apresentadas anteriormente. Parte-se da premissa da utilização de dados de forma 

desagregada, com o intuito de se refletir os aspectos de equidade e de distribuição, 

bem como buscar uma análise que não se baseie unicamente numa dimensão. Com 

relação à desagregação dos dados, optou-se pela distribuição através das 31 

subprefeituras da cidade, de acordo com a Prefeitura de São Paulo16. 

A tabela 5 se refere à evolução populacional para cada uma das 

subprefeituras, no período de 2000 a 2010. Observa-se que o nível populacional 

entre as subprefeituras varia entre 100.000 e 600.000 habitantes, assim como, 

                                                           
16 Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretária Municipal de Coordenação das Subprefeituras. 
2015. 
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durante o período 2000 – 2010houve aumento populacional em praticamente todas 

elas, com exceção de Casa Verde, Penha, Vila Maria / Vila Guilherme e São Miguel 

Paulista. 

Com o intuito de facilitar a identificação da localização geográfica das 

subprefeituras no território da cidade de São Paulo, será apresentada, também, a 

Figura 1, contendo um mapa na qual evidencia-se a divisão espacial da cidade, 

considerando todas as 31 subprefeituras. 
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Tabela 5 –Evolução populacional das subprefeituras da cidade de São Paulo 
(2000 – 2010). 

Ranking Subprefeitura 
População total 

(2000) 
População total 

(2010) 
Variação 

(%) 

1º Campo Limpo 505.969 607.105 19,99 

2º Capela do Socorro 544.917 594.930 9,18 

3º M’Boi Mirim 478.009 563.305 17,84 

4º Vila Prudente 523.676 531.113 1,42 

5º Itaquera 489.502 523.848 7,02 

6º Penha 475.879 474.659 -0,26 

7º Ipiranga 429.235 463.804 8,05 

8º Pirituba / Jaraguá 397.977 437.592 9,95 

9º Sé 373.914 431.106 15,30 

10º Butantã 377.576 428.217 13,41 

11º São Mateus 381.718 426.794 11,81 

12º Cidade Ademar 374.547 410.998 9,73 

13º 
Freguesia do Ó / 
Brasilândia 392.251 407.245 3,82 

14º Itaim Paulista 359.215 373.127 3,87 

15º São Miguel Paulista 378.438 369.496 -2,36 

16º Vila Mariana 313.036 344.632 10,09 

17º Mooca 308.161 343.980 11,62 

18º Santana / Tucuruvi 327.135 324.815 -0,71 

19º Casa Verde 313.323 309.376 -1,26 

20º Lapa 270.656 305.526 12,88 

21º 
Vila Maria / Vila 
Guilherme 304.393 297.713 -2,19 

22º Jaçanã / Tremembé 254.313 291.867 14,77 

23º Pinheiros 272.574 289.743 6,30 

24º Guaianases 256.319 268.508 4,76 

25º 

Aricanduva / Vila 

Formosa 
266.838 267.702 0,32 

26º Santo Amaro 218.558 238.025 8,91 

27º Jabaquara 214.095 223.780 4,52 

28º Cidade Tiradentes 209.662 211.501 0,88 

29º Ermelino Matarazzo 204.951 207.509 1,25 

30º Perus 109.925 146.046 32,86 

31º Parelheiros 111.240 139.441 25,35 

 Total 10.438.002 11.253.503 7,81 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 
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Figura 1 – Subprefeituras da cidade de São Paulo. 

 

Fonte: Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretária Municipal de Planejamento 

(SEMPLA), 2015. 
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Conforme mencionado no segundo capítulo, com o intuito de se mensurar o 

desenvolvimento humano nas cidades ou regiões metropolitanas, foi criado no Brasil 

pelo PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro (FJP), o IDHM. Esse indicador se utiliza 

das mesmas dimensões do IDH, com adaptações que permitem efetuar o cálculo do 

índice para esferas municipais. A tabela 4 evidencia o IDHM de todas as 

subprefeituras de São Paulo, para os anos de 2000 a 2010. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 6, pode-se considerar como 

positivos os resultados alcançados, tendo em vista que o IDHM aumentou em todas 

as subprefeituras da cidade, durante essa primeira década do século XXI. Por outro 

lado, são notáveis também as imensas disparidades com relação ao IDHM dentro da 

cidade. Pinheiros – a subprefeitura com melhor IDH – possuía em 2010 um IDHM de 

0,942, índice superior ao da cidade considerada como a mais desenvolvida do 

Brasil, São Caetano do Sul, que, para esse mesmo ano possuía um IDHM de 0,862. 

Na outra ponta tem-se a subprefeitura de Parelheiros, que registrou para o ano de 

2010 um IDHM de 0,680, índice comparável ao da cidade de Carpina em 

Pernambuco, que obteve a colocação 2439º dentre 5565 cidades brasileiras para 

aquele ano17. Os contrastes são imensos; nota-se que as subprefeituras localizadas 

nos extremos da cidade: leste, oeste, norte e sul, com destaque para os extremos 

leste e sul, possuíam, tanto em 2000 quanto em 2010, os piores IDHMs da cidade. 

Apesar do índice ter evoluído em todas as subprefeituras, essas continuam como as 

regiões menos favorecidas. Por outro lado, as regiões centrais permaneceram 

concentrando os maiores IDHM dentre as subprefeituras da cidade, com destaque 

para: 1º Pinheiros (0,942), 2º Vila Mariana (0,938) e 3º Santo Amaro (0,909). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17FJP; IPEA; PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 2013. 
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Tabela 6 – IDHM das Subprefeituras da cidade de São Paulo: 2000 – 2010 

Ranking Subprefeitura 
IDHM 
(2000) 

IDHM 
(2010) 

Variação 
(%) 

1º Pinheiros 0,910 0,942 3,52 

2º Vila Mariana 0,897 0,938 4,57 

3º Santo Amaro 0,867 0,909 4,84 

4º Lapa 0,849 0,906 6,71 

5º Sé 0,831 0,889 6,98 

6º Mooca 0,811 0,869 7,15 

7º Santana / Tucuruvi 0,811 0,869 7,15 

8º Butantã 0,789 0,859 8,87 

9º Ipiranga 0,759 0,824 8,56 

10º Aricanduva / Vila Formosa 0,762 0,822 7,87 

11º Jabaquara 0,756 0,816 7,94 

12º Penha 0,745 0,804 7,92 

13º Casa Verde 0,732 0,799 9,15 

14º Vila Maria / Vila Guilherme 0,733 0,793 8,19 

15º Pirituba / Jaraguá 0,718 0,787 9,61 

16º Vila Prudente 0,723 0,785 8,58 

17º Campo Limpo 0,699 0,783 12,02 

18º Ermelino Matarazzo 0,707 0,777 9,90 

19º Jaçanã / Tremembé 0,716 0,768 7,26 

20º Freguesia do Ó / Brasilândia 0,677 0,762 12,56 

21º Cidade Ademar 0,662 0,758 14,50 

22º Itaquera 0,691 0,758 9,70 

23º Capela do Socorro 0,656 0,750 14,33 

24º São Miguel Paulista 0,650 0,736 13,23 

25º São Mateus 0,658 0,732 11,25 

26º Perus 0,637 0,731 14,76 

27º Itaim Paulista 0,639 0,725 13,46 

28º M’Boi Mirim 0,638 0,716 12,23 

29º Guaianases 0,621 0,713 14,81 

30º Cidade Tiradentes 0,634 0,708 11,67 

31º Parelheiros 0,593 0,680 14,67 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor.  

 

Conforme mencionado anteriormente, o IDHM tem como base conceitual 

utilizar métodos similares aos do IDH, adaptados a níveis municipais ou regionais. 

Embora tenha sido criado por Mahbub Ul Haq com objetivo de fazer frente ao PIB no 

que tange a mensuração do desenvolvimento18, o IDH e o IDHM são indicadores 

                                                           
18 UL HAQ, Mahbub, 1995. Reflections on human development. Oxford University Press 
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que podem ser considerados “simples”, diante da complexidade das dimensões que 

abrangem o desenvolvimento.  

Para cada uma dessas dimensões, quais sejam, educação, renda e saúde, 

várias modalidades de indicadores poderiam ser utilizados. O IDHM considera 

apenas os níveis de alfabetização dos indivíduos, a esperança de vida ao nascer e a 

renda mensal per capita. Além disso, esses indicadores são calculados por médias, 

e vários aspectos não são considerados para o cálculo do índice. 

 

3.2.2. DIMENSÕES EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

Com relação às dimensões educação e saúde, serão utilizados os seguintes 

indicadores: taxa de analfabetismo com 18 anos ou mais, percentagem da 

população com 25 anos ou mais com ensino superior completo, expectativa de vida 

e mortalidade infantil até 5 anos (a cada 1000 nascidos vivos). 

O analfabetismo representa uma barreira imensa no que diz respeito à 

possibilidade de se ter acesso ao conhecimento. Conforme mencionado por Sen, a 

liberdade de ler, escrever e conhecer pode ser inclusa nas liberdades instrumentais, 

classificadas pelo autor como oportunidades sociais, e influenciam as liberdades 

substantivas dos indivíduos de viverem melhor.  

A taxa de analfabetismo para indivíduos com 18 anos ou mais indica a 

porcentagem de adultos que não têm acesso à escrita e à leitura, 

consequentemente, são privados também do acesso ao conhecimento, bem como a 

oportunidades de emprego, por exemplo. A tabela 7 apresenta a taxa de 

analfabetismo para indivíduos com 18 anos ou mais, das subprefeituras da cidade 

de São Paulo, para os anos de 2000 a 2010. 
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Tabela 7 – Taxa de analfabetismo para indivíduos com 18 anos ou mais das 

subprefeituras da cidade. 

Ranking Subprefeitura 

Taxa de 
analfabetismo 
- 18 anos ou 
mais (2000) 

Taxa de 
analfabetismo 
- 18 anos ou 
mais (2010) 

Variação 
(%) 

1º Pinheiros 0,97 0,45 -53,61 

2º Vila Mariana 1,12 0,61 -45,54 

3º Santo Amaro 1,99 1,04 -47,74 

4º Santana / Tucuruvi 2,70 1,13 -58,15 

5º Sé 2,08 1,27 -38,94 

6º Mooca 2,49 1,44 -42,17 

7º Lapa 2,51 1,51 -39,84 

8º 
Aricanduva / Vila 

Formosa 3,86 1,97 -48,96 

9º Penha 3,97 2,29 -42,32 

10º Ipiranga 4,37 2,49 -43,02 

11º Butantã 4,68 2,87 -38,68 

12º Casa Verde 5,20 3,00 -42,31 

13º Jabaquara 4,83 3,13 -35,20 

14º 
Vila Maria / Vila 

Guilherme 5,27 3,15 -40,23 

15º Ermelino Matarazzo 5,21 3,36 -35,51 

16º Pirituba / Jaraguá 4,96 3,54 -28,63 

17º Itaquera 5,45 3,56 -34,68 

18º Vila Prudente 5,40 3,73 -30,93 

19º 
Freguesia do Ó / 

Brasilândia 6,21 3,82 -38,49 

20º Jaçanã / Tremembé 6,12 4,12 -32,68 

21º Campo Limpo 7,64 4,47 -41,49 

22º Cidade Tiradentes 6,80 4,57 -32,79 

23º Cidade Ademar 7,53 4,79 -36,39 

24º São Mateus 7,01 4,79 -31,67 

25º Itaim Paulista 7,61 4,94 -35,09 

26º São Miguel Paulista 7,86 4,98 -36,64 

27º Perus 7,35 5,08 -30,88 

28º M’Boi Mirim 8,00 5,09 -36,38 

29º Capela do Socorro 7,14 5,11 -28,43 

30º Guaianases 8,35 5,31 -36,41 

31º Parelheiros 10,48 6,55 -37,50 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 
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Analisando os dados apresentados, os resultados podem ser considerados 

positivos, durante o período de 2000 a 2010. A taxa de analfabetismo caiu em todas 

as subprefeituras da cidade. Além disso, situa-se entre um limite mínimo de 0% e um 

máximo de 6,55%, o que indica que a ampla maioria dos indivíduos com 18 anos ou 

mais de idade eram alfabetizados, no ano de 2010. 

De acordo com a CMPEPS, um dos desafios com relação aos indicadores 

educacionais é elaborar uma fórmula confiável de se medir a qualidade do ensino, 

ao invés de focar somente nos seus aspectos quantitativos. No entanto, indicadores 

educacionais qualitativos ainda são de difícil elaboração e praticamente não 

disponíveis. 

Apesar dos resultados positivos, evidencia-se a presença de desigualdade 

entre a população, por subprefeituras da cidade. Nos bairros “centrais” a taxa de 

analfabetismo está praticamente zerada – Pinheiros (0,45%) e Vila Mariana (0,61%) 

– enquanto que, em bairros localizados nos extremos da cidade, as taxas situam-se 

em torno de cinco vezes esses índices: Itaim Paulista (4,94%), São Miguel Paulista 

(4,98%) e Parelheiros (6,55%). 

A parcela da população que possui ensino superior completo representa a 

camada que atingiu melhores níveis de qualificação, o que resulta em um acesso 

mais amplo ao conhecimento e à informação, bem como a melhores oportunidades 

de empregos e salários. A tabela 8 apresenta a porcentagem da população de 25 

anos ou mais com ensino superior completo, referente às subprefeituras da cidade, 

para os anos de 2000 e 2010. 
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Tabela 8: % População de 25 ou mais com superior completo – subprefeituras 
da cidade de São Paulo: 2000-2010. 

Ranking Subprefeitura 

% de 25 anos 
ou mais com 

superior 
completo 

(2000) 

% de 25 anos 
ou mais com 

superior 
completo 

(2010) Variação (%) 

1º Pinheiros 48,80 62,37 27,81 

2º Vila Mariana 46,77 60,55 29,46 

3º Lapa 33,58 47,92 42,70 

4º Santo Amaro 34,51 46,79 35,58 

5º Sé 29,96 38,89 29,81 

6º 
Santana / 
Tucuruvi 21,86 33,61 53,75 

7º Mooca 21,75 32,26 48,32 

8º Butantã 22,72 31,85 40,18 

9º Jabaquara 17,40 24,75 42,24 

10º Ipiranga 15,47 23,40 51,26 

11º 
Aricanduva / Vila 

Formosa 11,45 18,62 62,62 

12º Casa Verde 9,96 17,77 78,41 

13º Penha 9,68 16,98 75,41 

14º 
Vila Maria / Vila 

Guilherme 9,12 15,99 75,33 

15º Campo Limpo 7,94 14,87 87,28 

16º 
Pirituba / 
Jaraguá 7,80 14,29 83,21 

17º Vila Prudente 7,15 12,40 73,43 

18º 
Ermelino 

Matarazzo 6,46 12,10 87,31 

19º 
Jaçanã / 

Tremembé 9,15 11,63 27,10 

20º 
Freguesia do Ó / 

Brasilândia 6,23 10,87 74,48 

21º Itaquera 5,35 9,83 83,74 

22º 
Capela do 
Socorro 5,29 9,14 72,78 

23º Cidade Ademar 5,77 8,36 44,89 

24º 
São Miguel 

Paulista 4,37 6,76 54,69 

25º Perus 2,39 5,77 141,42 

26º São Mateus 2,60 5,77 121,92 

27º M’Boi Mirim 2,93 5,73 95,56 

28º Itaim Paulista 2,70 5,32 97,04 

29º 
Cidade 

Tiradentes 1,44 4,03 179,86 

30º Guaianases 2,28 4,03 76,75 

31º Parelheiros 1,62 3,94 143,21 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – Elaborado 
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pelo autor. 

 

Os resultados para os anos de 2000 e 2010 podem ser considerados 

positivos, no sentido de que a porcentagem da população de 25 anos ou mais de 

idade com curso superior completo aumentou em todas as subprefeituras da cidade. 

No entanto, apesar da melhora, a grande maioria das subprefeituras apresentam 

índices baixos, sendo que em somente duas subprefeituras esse indicador 

ultrapassa os 50%: Pinheiros e Vila Mariana. 

Em diversas subprefeituras, apesar do indicador ter melhorado para o período 

2000-2010, ampla parcela da população ainda não possuía ensino superior 

completo ao final do período; novamente considera-se o caso de subprefeituras 

localizadas em extremidades da cidade como: Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim 

Paulista, Itaquera, M’Boi Mirim, Parelheiros, Perus, São Mateus e São Miguel 

Paulista. 

De acordo com o RDH 2010 (PNUD, 2010, p. 96), um nível de educação 

superior aumenta as liberdades ao fortalecer a capacidade para investigar, refletir e 

agir, através do aumento do acesso à informação. 

A expectativa de vida mostra o número médio de anos que uma pessoa 

nascida em determinado local viveria a partir do nascimento, mantidos os mesmos 

padrões de mortalidade. Segue, na tabela 9, a expectativa de vida referente as 

subprefeituras da cidade de São Paulo para os anos de 2000 e 2010. 
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Tabela 9 – Expectativa de vida ao nascer – Subprefeituras da cidade de São 

Paulo: 2000-2010. 

Ranking Subprefeitura 

Esperança 
de vida ao 

nascer 
(2000) 

Esperança 
de vida ao 

nascer 
(2010) 

Variação 
(%) 

1º Pinheiros 78,14 81,74 4,61 

2º Vila Mariana 77,74 81,35 4,64 

3º Santo Amaro 76,96 80,53 4,64 

4º Lapa 76,59 80,40 4,97 

5º Sé 76,23 80,33 5,38 

6º Butantã 75,53 79,70 5,52 

7º Mooca 75,46 79,53 5,39 

8º Santana / Tucuruvi 75,21 79,19 5,29 

9º Jabaquara 75,08 78,51 4,57 

10º Ipiranga 75,02 78,33 4,41 

11º Aricanduva / Vila Formosa 74,49 78,20 4,98 

12º Campo Limpo 74,37 78,00 4,88 

13º Casa Verde 74,59 77,95 4,50 

14º Vila Maria / Vila Guilherme 74,38 77,88 4,71 

15º Penha 74,39 77,77 4,54 

16º Pirituba / Jaraguá 74,38 77,17 3,75 

17º Vila Prudente 74,38 77,02 3,55 

18º Cidade Ademar 71,23 76,62 7,57 

19º Jaçanã / Tremembé 74,38 76,36 2,66 

20º Freguesia do Ó / Brasilândia 71,75 76,22 6,23 

21º Ermelino Matarazzo 72,02 75,97 5,48 

22º Capela do Socorro 70,97 75,22 5,99 

23º Itaquera 71,49 75,08 5,02 

24º São Mateus 70,48 74,37 5,52 

25º São Miguel Paulista 70,23 74,30 5,80 

26º M’Boi Mirim 70,72 73,77 4,31 

27º Perus 69,99 73,72 5,33 

28º Itaim Paulista 69,75 73,45 5,30 

29º Guaianases 69,52 73,39 5,57 

30º Cidade Tiradentes 69,06 72,87 5,52 

31º Parelheiros 69,29 71,58 3,30 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 

 

Com relação à expectativa de vida, os resultados podem ser considerados 

positivos quando considerados os anos de 2000 e 2010: a expectativa de vida 

aumentou em todas as subprefeituras da cidade. No entanto, nesse indicador a 
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desigualdade reaparece novamente; a diferença na expectativa de vida para um 

indivíduo nascido em Pinheiros e outro nascido em Parelheiros pode chegar a 10 

anos. As disparidades ocorrem entre todas as subprefeituras da cidade, variando de 

um mínimo de 71,58 anos a um máximo de 81,74 anos, com, novamente, as 

subprefeituras localizadas nos extremos da cidade obtendo os piores índices e as 

localizadas nas regiões centrais, os maiores. 

De acordo com a CMPEPS (2009, p. 67), a expectativa de vida pode ser 

considerada um bom indicador; no entanto, esforços deveriam ocorrer também para 

obtenção de indicadores de morbidade, ou seja, indicadores que mediriam a 

qualidade dos anos vividos e não somente a quantidade de anos vividos. De acordo 

com o relatório, é comum pessoas conviverem com problemas físicos ou mentais 

durante a vida e, apesar disso, praticamente ainda não existem mensurações sobre 

esse aspecto. 

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um 

determinado local (cidade, região, país, continente) que morrem antes de completar 

1 ou 5 anos, a cada mil nascidas vivas. Esse dado é um aspecto de fundamental 

importância para avaliar a qualidade de vida, pois, por meio dele, é possível obter 

informações sobre a eficácia dos serviços públicos, tais como: saneamento básico, 

sistema de saúde, disponibilidade de remédios e vacinas, acompanhamento médico, 

educação, maternidade, alimentação adequada, entre outros. A tabela 10 apresenta 

os dados de mortalidade infantil até 5 anos (para cada 1000 crianças nascidas 

vidas) das subprefeituras da cidade de São Paulo para os anos de 2000 e 2010. 

Os resultados relacionadas à mortalidade infantil também podem ser 

considerados positivos para o período de 2000 a 2010; a taxa caiu em todas as 

subprefeituras da cidade, variando do mínimo de 7 em Pinheiros ao máximo de 24 

em Parelheiros, taxa três vezes superior. Novamente, os menores índices são 

encontrados nas subprefeituras localizadas nos extremos da cidade e os melhores 

nos bairros centrais. 
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Tabela 10 – Taxa de mortalidade Infantil até 5 anos (para cada 1000 nascidas 

vidas) – Subprefeituras da cidade de São Paulo: 2000-2010. 

Ranking Subprefeitura 

Mortalidade 
até 5 anos 
de idade 

(2000) 

Mortalidade 
até 5 anos 
de idade 

(2010) 

Variação 
(%) 

1º Pinheiros 12 7 -38,38 

2º Vila Mariana 12 8 -37,66 

3º Santo Amaro 14 9 -35,84 

4º Lapa 14 9 -37,31 

5º Sé 15 9 -39,26 

6º Butantã 16 10 -38,65 

7º Mooca 16 10 -37,75 

8º Santana / Tucuruvi 17 11 -36,63 

9º Jabaquara 17 11 -31,91 

10º Ipiranga 17 12 -30,81 

11º Aricanduva / Vila Formosa 18 12 -33,43 

12º Campo Limpo 18 12 -32,67 

13º Casa Verde 18 12 -30,66 

14º Vila Maria / Vila Guilherme 18 12 -31,62 

15º Penha 18 13 -30,64 

16º Pirituba / Jaraguá 18 13 -25,65 

17º Vila Prudente 18 14 -24,38 

18º Cidade Ademar 25 14 -41,55 

19º Jaçanã / Tremembé 18 15 -18,56 

20º Freguesia do Ó / Brasilândia 23 15 -35,92 

21º Ermelino Matarazzo 23 15 -32,48 

22º Capela do Socorro 25 17 -33,53 

23º Itaquera 24 17 -29,38 

24º São Mateus 26 18 -30,63 

25º São Miguel Paulista 27 18 -31,62 

26º M’Boi Mirim 26 19 -24,72 

27º Perus 27 19 -29,05 

28º Itaim Paulista 28 20 -28,63 

29º Guaianases 29 20 -29,64 

30º Cidade Tiradentes 30 21 -28,84 

31º Parelheiros 29 24 -18,12 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 
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3.3. DIMENSÃO RENDA, SUSTENTABILIDADE TRABALHO E 

VULNERABILIDADE SOCIAL: INDICADORES DAS SUBPREFEITURAS DE SÃO 

PAULO: 2000 – 2010. 

 

Com relação às dimensões renda, trabalho, sustentabilidade e vulnerabilidade 

social, serão utilizados os seguintes indicadores: renda domiciliar per capita média 

mensal, índice de Gini e percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos, taxas 

de extrema pobreza e de pobreza, grau de formalização dos trabalhadores e taxa de 

desemprego, percentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos, 

percentagem de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor no total 

de chefes de família e percentagem de pessoas em domicílios com abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 

O indicador renda média domiciliar per capita mensal é obtido através da 

soma da renda mensal de todos os indivíduos residentes em um determinado bairro, 

município ou região, dividido pelo número de habitantes que moram em tal 

localidade. Nesta parte do capítulo serão apresentados os valores referentes às 

subprefeituras da cidade de São Paulo, para os anos de 2000 e 2010. Considerando 

os resultados apresentados na tabela 11, nota-se que os resultados foram positivos 

para o período de 2000 a 2010. A renda média domiciliar per capita mensal 

aumentou em todas as subprefeituras. No entanto, este indicador apresentou, 

também, resultados extremamente dispares entre as subprefeituras. 

Quando considerada a renda média domiciliar per capita mensal, teve-se 

novamente nos extremos, na subprefeitura de Parelheiros, o pior resultado, e na de 

Pinheiros, o melhor resultado. Para a subprefeitura de Parelheiros, quando 

considerado o ano de 2010, a renda domiciliar per capita mensal alcançou o valor de 

R$499,68; na subprefeitura de Pinheiros, tal indicador apresentou valor mais do que 

doze vezes superior, de R$6.125,39. Na maior parte das subprefeituras, tal indicador 

variou num intervalo médio de R$800,00 a R$1.500,00 mensais. As subprefeituras 

localizadas nos extremos da cidade apresentaram resultados inferiores a R$800,00 

e as localizadas nas regiões centrais, acima de R$1.500,00. 
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Tabela 11 – Renda domiciliar per capita: Subprefeituras da cidade de São Paulo: 

2000-2010 

Ranking Subprefeitura 

Renda 
domiciliar 
per capita 

(2000) 

Renda 
domiciliar 
per capita 

(2010) 

Variação 
(%) 

1º Pinheiros 4.806,39 6.125,59 27,45 

2º Vila Mariana 3.653,98 5.065,00 38,62 

3º Santo Amaro 2.922,24 3.688,01 26,20 

4º Lapa 2.670,35 3.468,59 29,89 

5º Sé 2.628,91 2.894,76 10,11 

6º Butantã 1.866,56 2.634,84 41,16 

7º Mooca 1.804,57 2.262,48 25,38 

8º Santana / Tucuruvi 1.749,32 2.134,88 22,04 

9º Jabaquara 1.308,99 1.539,14 17,58 

10º Ipiranga 1.266,19 1.482,28 17,07 

11º Aricanduva / Vila Formosa 1.193,39 1.411,11 18,24 

12º Campo Limpo 906,33 1.236,35 36,41 

13º Casa Verde 957,39 1.104,70 15,39 

14º Vila Maria / Vila Guilherme 950,69 1.072,66 12,83 

15º Penha 943,56 1.064,38 12,80 

16º Pirituba / Jaraguá 855,74 989,02 15,57 

17º Vila Prudente 826,22 980,34 18,65 

18º Cidade Ademar 679,31 971,76 43,05 

19º Jaçanã / Tremembé 940,36 892,54 -5,09 

20º Freguesia do Ó / Brasilândia 722,29 840,72 16,40 

21º Ermelino Matarazzo 752,05 837,54 11,37 

22º Capela do Socorro 653,05 824,23 26,21 

23º Itaquera 680,18 784,72 15,37 

24º São Mateus 552,87 673,75 21,86 

25º São Miguel Paulista 543,62 641,58 18,02 

26º M’Boi Mirim 561,43 624,23 11,19 

27º Perus 516,30 615,08 19,13 

28º Itaim Paulista 474,77 587,95 23,84 

29º Guaianases 457,22 554,23 21,22 

30º Cidade Tiradentes 442,20 516,64 16,83 

31º Parelheiros 453,94 499,68 10,08 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a perspectiva do desenvolvimento como liberdade, o indicador 

renda média domiciliar per capita mensal, enquadra-se nas liberdades instrumentais 

denominadas por Sen de facilidades econômicas. De acordo com a CMPEPS (2009, 
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p. 55 a 57), este indicador de desenvolvimento humano e sustentabilidade pode ser 

considerado como um dos mais recomendáveis para se medir o padrão de vida da 

população. Isso porque seu foco de mensuração concentra-se no consumo das 

famílias, ao invés da produção per capita, como é o caso do indicador PIB per 

capita. No entanto, a CMPEPS (2009, p. 55 a 57) não recomenda a utilização deste 

indicador de forma isolada; faz-se importante analisar, também, um conjunto de 

medições sobre a riqueza, medições referentes às desigualdades e aspectos 

distributivos e, também, indicadores referentes às atividades não comerciais, tais 

como atividades domésticas, voluntariado, dentre outros. 

A medição das desigualdades e de questões distributivas é de extrema 

importância; Mahbub Ul Haq, Amartya Sen e a Comissão para a Medição do 

Progresso Econômico e Social (CMPEPS) recomendam esforços intensos nesse 

sentindo. De acordo com a CMPEPS (2009, p. 57), dados baseados em médias 

devem ser considerados importantes; no entanto, são insuficientes para se ter uma 

imagem completa dos padrões de vida e desenvolvimento humano sustentável.  

De acordo com o IPEA (2004), o índice de Gini, criado pelo matemático 

italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda 

em determinado grupo. Este indicador foi publicado pela primeira vez no documento 

“Varibilitá e Mutabilitá”, em 1912 (IPECE, 2015). É comumente utilizado para calcular 

a desigualdade de renda, porém, pode ser usado para calcular a desigualdade de 

qualquer tipo de distribuição. De acordo com o IPEA (2004), tem como característica 

apontar a diferença de rendimentos entre ricos e pobres. “Numericamente, varia de 

zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação 

de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no 

extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza” (IPEA, 2004). A seguir 

será apresentada a tabela 12, com dados do Índice de Gini, conjuntamente, ao 

percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos, referentes às subprefeituras 

da cidade de São Paulo, para os anos de 2000 a 2010. 

Analisando-se os resultados obtidos, pode-se considerar que a evolução dos 

indicadores de desigualdade de renda apresentou resultados mistos. Os resultados 

dos bairros periféricos, localizados nos extremos da cidade, podem ser considerados 

positivos, para o Índice de Gini. A renda tornou-se menos concentrada, sendo este o 

caso das subprefeituras de Cidade Tiradentes, Freguesia do Ó/Brasilândia, 

Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, M’Boi Mirim, Parelheiros e Perus. Vale 
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ressaltar o bom resultado obtido pela subprefeitura de Parelheiros, onde ocorreu a 

maior queda dentre todas as subprefeituras da cidade. Considerando-se o período 

de 2000 a 2010, o coeficiente variou de 0,53 para 0,44. No entanto, apesar dessa 

redução da desigualdade para as subprefeituras localizadas, sobretudo, nas 

periferias, faz-se importante ressaltar que a renda domiciliar per capita nessas 

regiões estão entre as mais baixas da cidade. Sendo assim, apesar da melhora na 

distribuição, existe bem menos renda para se dividir do que em outras regiões da 

cidade, onde os rendimentos são bem mais elevados. 

Para os bairros centrais, considerando-se os anos de 2000 e 2010, o 

resultado apresentado foi negativo, tendo em vista que o Índice de Gini aumentou 

nessas regiões. Foram os casos de: Butantã, Lapa, Moóca, Pinheiros, 

Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, Sé e Vila Mariana. Nestas subprefeituras, a parcela 

dos 10% mais ricos da população residente concentrava, ao final do período, em 

2010, uma parcela total da renda maior do que em 2000, alcançando coeficientes 

que variaram num intervalo de 40% a 50% do total da renda disponível. Apesar 

disso, simultaneamente, ao alto nível de concentração de renda, o nível de 

rendimentos nessas subprefeituras, alcança valores elevados. 

De acordo com IPECE (2015), o Índice de Gini apresenta vantagens e 

desvantagens. Com relação às vantagens, destaca-se que o indicador “é uma 

medida de desigualdade calculada por meio de uma análise de razão, ao invés de 

uma variável representativa da maioria da população, tais como, renda per capita ou 

do produto interno bruto” (IPECE, 2015, pág 7). Com relação às desvantagens, 

destaca-se que o coeficiente de Gini mede a desigualdade de renda, mas não a 

desigualdade de oportunidades; além disso, países ou regiões com coeficientes 

similares podem ter distribuições de renda muito diferentes, isto porque as Curvas 

de Lorenz podem ter formas distintas e produzir o mesmo coeficiente. Sendo assim, 

seria ideal medir as desigualdades descrevendo as proporções dos decis; ainda, o 

coeficiente de Gini é um índice de estimativa da desigualdade em determinado 

momento – tem como característica ignorar mudanças que possam ocorrer no ciclo 

de vida dos indivíduos. 

 

Tabela 12 – Índice de Gini e indicadores de desigualdade de renda das 
subprefeituras da cidade de São Paulo: 2000 – 2010. 
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Ranking Subprefeitura 

Percentual 
da renda 
apropriada 
pelos 10% 
mais ricos 
(2000) 

Percentual 
da renda 
apropriada 
pelos 10% 
mais ricos 
(2010) 

Variação 
(%) 

Índice 
de Gini 
(2000) 

Índice 
de Gini 
(2010) 

Variação 
(%) 

1º Butantã 48,42 56,18 16,03 0,63 0,68 7,94 

2º Campo Limpo 51,24 54,13 5,64 0,60 0,62 3,33 

3º Santo Amaro 40,57 46,66 15,01 0,55 0,59 7,27 

4º Cidade Ademar 39,37 50,82 29,08 0,51 0,58 13,73 

5º Sé 40,88 45,71 11,82 0,55 0,58 5,45 

6º Jabaquara 40,18 42,75 6,40 0,55 0,56 1,82 

7º Lapa 40,34 42,20 4,61 0,55 0,56 1,82 

8º Mooca 36,67 43,94 19,83 0,50 0,56 12,00 

9º Pinheiros 38,29 44,46 16,11 0,52 0,56 7,69 

10º Vila Mariana 34,82 43,00 23,49 0,48 0,55 14,58 

11º Ipiranga 40,44 42,55 5,22 0,54 0,54 0,00 

12º Santana / Tucuruvi 36,53 41,22 12,84 0,50 0,53 6,00 

13º Aricanduva / Vila 
Formosa 

40,03 41,77 4,35 0,52 0,52 0,00 

14º Capela do Socorro 39,56 43,37 9,63 0,51 0,52 1,96 

15º Casa Verde 40,30 38,14 -5,36 0,53 0,50 -5,66 

16º Pirituba / Jaraguá 38,44 38,04 -1,04 0,51 0,50 -1,96 

17º Jaçanã / Tremembé 43,97 38,68 -12,03 0,56 0,49 -12,50 

18º Vila Prudente 37,21 38,42 3,25 0,49 0,49 0,00 

19º Freguesia do Ó / 
Brasilândia 

38,29 37,39 -2,35 0,50 0,48 -4,00 

20º Vila Maria / Vila 
Guilherme 

36,92 37,53 1,65 0,49 0,48 -2,04 

21º Penha 34,87 34,74 -0,37 0,47 0,46 -2,13 

22º Itaquera 34,55 33,10 -4,20 0,46 0,45 -2,17 

23º São Mateus 34,03 34,89 2,53 0,46 0,45 -2,17 

24º Parelheiros 42,88 33,38 -22,15 0,53 0,44 -16,98 

25º Ermelino Matarazzo 34,62 31,53 -8,93 0,47 0,43 -8,51 

26º Itaim Paulista 33,65 32,77 -2,62 0,45 0,43 -4,44 

27º São Miguel Paulista 36,27 32,41 -10,64 0,48 0,43 -10,42 

28º Guaianases 34,78 31,75 -8,71 0,45 0,42 -6,67 

29º M’Boi Mirim 35,99 32,84 -8,75 0,47 0,42 -10,64 

30º Perus 31,98 31,53 -1,41 0,43 0,42 -2,33 

31º Cidade Tiradentes 31,32 29,90 -4,53 0,42 0,40 -4,76 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 
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 Além dos indicadores de renda e desigualdade, faz-se importante medir 

também os indicadores de pobreza e extrema pobreza. A pobreza pode ter uma 

amplitude maior do que somente quando relacionada às questões referentes ao 

consumo e a renda. Os indivíduos podem sofrer privações nas mais diversas 

dimensões do desenvolvimento humano e sustentabilidade, desde a educação até a 

saúde, dentre outros. Esforços nesse sentido, para medição das taxas de pobreza 

com maior abrangência, tem ocorrido ao redor do mundo. Foi apresentado no 

segundo capítulo deste trabalho, o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 

elaborado pelo PNUD, e que traz como objetivo apresentar um novo enfoque com 

relação as medições de pobreza. Com este indicador busca-se medir as múltiplas 

privações a nível individual e domiciliar que os indivíduos podem apresentar nas 

áreas de saúde, educação e padrões de vida. No entanto, é importante ressaltar que 

este indicador ainda está em sua fase inicial e sofre limitações. Para as 

subprefeituras da cidade de São Paulo, devido à falta de disponibilidade de dados, o 

enfoque com relação às medições de pobreza e extrema pobreza se concentrará em 

indicadores de renda. Sendo assim, serão utilizadas as linhas de pobreza e extrema 

pobreza definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Será 

apresentada a tabela 13 com indicadores de pobreza e extrema pobreza, para as 

subprefeituras da cidade de São Paulo, referentes aos anos de 2000 e 2010. 

Para a medição de taxas de pobreza e extrema pobreza, o IBGE19, adota 

como critério, valores de renda média domiciliar per capita mensal. Considera-se 

pobres os indivíduos com renda média domiciliar per capita mensal, igual ou inferior 

a R$140,00 mensais, tendo como referência de base, valores em reais de agosto de 

2010. Para medir-se as taxas de extrema pobreza, considera-se a proporção de 

indivíduos com renda média domiciliar per capita mensal, igual ou inferior a R$70,00 

mensais, tendo, também, como base de referência valores em reais de agosto de 

2010. 

 

Tabela 13 – Indicadores de pobreza e extrema pobreza nas subprefeituras da cidade 

de São Paulo: 2000 – 2010. 

                                                           
19FJP; IPEA; PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 2013. 
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Ran-
king 

Subprefeitura 

% de 
extremamen-

te pobres 
(2000) 

% de 
extremamen-

te pobres 
(2010) 

Varia-
ção (%) 

% de 
pobres 
(2000) 

% de 
pobres 
(2010) 

Variação 
(%) 

1º Parelheiros 6,32 3,81 -39,72 19,53 12,39 -36,56 

2º Guaianases 4,12 1,72 -58,25 15,48 8,22 -46,90 

3º 
Cidade 

Tiradentes 3,24 1,97 -39,20 14,05 8,05 -42,70 

4º Itaim Paulista 3,93 1,59 -59,54 14,65 7,28 -50,31 

5º São Mateus 2,49 1,49 -40,16 11,06 7,16 -35,26 

6º 
São Miguel 

Paulista 3,24 1,70 -47,53 13,23 6,85 -48,22 

7º Perus 2,62 1,42 -45,80 9,35 6,34 -32,19 

8º 
Capela do 
Socorro 2,45 1,25 -48,98 10,43 6,05 -41,99 

9º M’Boi Mirim 2,27 1,03 -54,63 10,89 6,00 -44,90 

10º Cidade Ademar 2,41 1,21 -49,79 9,90 5,43 -45,15 

11º Itaquera 2,10 0,93 -55,71 8,69 5,27 -39,36 

12º Campo Limpo 1,84 1,29 -29,89 9,16 5,11 -44,21 

13º 
Jaçanã / 

Tremembé 1,88 1,48 -21,28 7,76 4,98 -35,82 

14º 
Freguesia do Ó 

/ Brasilândia 2,17 1,08 -50,23 9,56 4,76 -50,21 

15º 
Pirituba / 
Jaraguá 1,45 1,11 -23,45 6,98 4,43 -36,53 

16º Vila Prudente 1,45 0,91 -37,24 6,75 4,18 -38,07 

17º Casa Verde 1,72 0,60 -65,12 7,24 3,71 -48,76 

18º Jabaquara 1,10 0,84 -23,64 5,38 3,69 -31,41 

19º 
Ermelino 

Matarazzo 1,31 0,62 -52,67 6,85 3,55 -48,18 

20º 
Vila Maria / Vila 

Guilherme 0,82 0,26 -68,29 4,37 3,36 -23,11 

21º Butantã 1,03 0,66 -35,92 5,36 3,08 -42,54 

22º 
Aricanduva / 
Vila Formosa 0,73 0,38 -47,95 3,53 2,54 -28,05 

23º Ipiranga 1,09 0,47 -56,88 4,61 2,44 -47,07 

24º Penha 1,01 0,57 -43,56 4,86 2,42 -50,21 

25º Santo Amaro 0,42 0,29 -30,95 1,85 1,52 -17,84 

26º Mooca 0,35 0,27 -22,86 1,76 1,37 -22,16 

27º Lapa 0,61 0,13 -78,69 2,31 1,29 -44,16 

28º 
Santana / 
Tucuruvi 0,69 0,14 -79,71 2,14 1,14 -46,73 

29º Sé 0,19 0,28 47,37 1,15 1,08 -6,09 

30º Vila Mariana 0,08 0,19 137,50 0,62 0,57 -8,06 

31º Pinheiros 0,13 0,20 53,85 0,59 0,42 -28,81 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 
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Elaborado pelo autor. 

  

Os resultados obtidos, referentes às taxas de pobreza e extrema pobreza, 

podem ser considerados positivos, nas subprefeituras da cidade de São Paulo, para 

os anos de 2000 e 2010. A taxa de pobreza caiu em todas as subprefeituras e a taxa 

de extrema pobreza em praticamente todas as subprefeituras. Os níveis de extrema 

pobreza variaram dentro de um intervalo de 0% a 3,81%, enquanto que as taxas de 

pobreza variaram num intervalo de 0% a 12,39%. 

Nota-se que as subprefeituras que apresentaram as maiores taxas de 

pobreza e de extrema pobreza, são as localizadas nos extremos da cidade, e as que 

possuem as menores taxas, são as localizadas nas regiões centrais. Novamente, os 

piores valores foram encontrados na subprefeitura de Parelheiros, sendo que as 

taxas de pobreza e extrema pobreza, foram de 12,39% e 3,81%, respectivamente. 

Os melhores valores foram obtidos na subprefeitura de Pinheiros, com taxas de 

pobreza e extrema pobreza de 0,42% e 0,20%, respectivamente. 

Estar em condição de desemprego ou trabalhando em situação precária pode 

afetar de maneira muito negativa a condição de vida dos indivíduos, podendo deixá-

los em condição de vulnerabilidade social. Sen (2000, p. 57), considera que “..não 

importando o modo como opera um sistema econômico, algumas pessoas podem 

encontrar-se no limiar da vulnerabilidade e sucumbir a uma grande privação em 

consequência de mudanças materiais que afetem adversamente suas vidas”. Sen, 

considera como de extrema importância a segurança protetora, liberdade 

instrumental, relacionada à proteção dos indivíduos do desemprego e da 

vulnerabilidade social, garantindo um maior nível de desenvolvimento humano e 

sustentabilidade. Será apresentada a tabela 14, que traz resultados referentes à 

taxa de desemprego e grau de formalização dos indivíduos residentes nas 

subprefeituras da cidade de São Paulo, para os anos de 2000 a 2010. 

 

 

 

 

Tabela 14 – Emprego e grau de formalização nas subprefeituras da cidade de São 

Paulo: 2000 – 2010. 
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Ran-
king 

Subprefeitura 

Grau de 
formalização 

dos 
ocupados - 
18 anos ou 
mais (2000) 

Grau de 
formalização 

dos 
ocupados - 
18 anos ou 
mais (2010) 

Taxa de 
desocupação 
- 18 anos ou 
mais (2000) 

Taxa de 
desocupação 
- 18 anos ou 
mais (2010) 

Variação 
(%) 

1º Cidade 
Tiradentes 

61,59 70,18 22,85 10,39 -54,53 

2º Itaim Paulista 59,90 69,55 22,52 10,04 -55,42 

3º Perus 64,66 72,91 18,09 9,70 -46,38 

4º São Mateus 60,93 67,45 19,28 9,65 -49,95 

5º Parelheiros 57,03 64,58 24,38 9,59 -60,66 

6º 
São Miguel 

Paulista 
60,36 68,96 19,35 9,52 -50,80 

7º Guaianases 59,13 71,14 22,69 9,30 -59,01 

8º Itaquera 64,40 72,39 19,00 8,89 -53,21 

9º Ermelino 
Matarazzo 

63,46 72,29 16,81 8,79 -47,71 

10º 
Capela do 
Socorro 

63,04 70,54 21,59 8,61 -60,12 

11º Cidade Ademar 63,75 72,18 19,13 8,46 -55,78 

12º M’Boi Mirim 64,89 72,45 20,89 7,71 -63,09 

13º 
Jaçanã / 

Tremembé 
61,88 68,07 16,27 7,67 -52,86 

14º Vila Prudente 65,24 70,49 17,38 7,61 -56,21 

15º 
Pirituba / 
Jaraguá 

67,02 72,15 16,98 7,54 -55,59 

16º 
Freguesia do Ó 

/ Brasilândia 
64,53 71,18 17,88 7,06 -60,51 

17º Casa Verde 64,12 70,90 15,77 7,04 -55,36 

18º Campo Limpo 65,13 73,09 18,83 7,00 -62,83 

19º Penha 65,21 71,73 15,92 6,64 -58,29 

20º Aricanduva / 
Vila Formosa 

65,24 70,40 13,96 6,47 -53,65 

21º Jabaquara 67,25 73,03 12,82 6,20 -51,64 

22º 
Vila Maria / Vila 

Guilherme 
64,64 70,53 14,78 6,17 -58,25 

23º Butantã 69,12 74,02 13,46 6,05 -55,05 

24º Ipiranga 68,77 74,15 14,18 5,91 -58,32 

25º 
Santana / 
Tucuruvi 

69,31 74,24 11,36 5,44 -52,11 

26º Santo Amaro 71,40 74,34 10,90 4,96 -54,50 

27º Sé 68,38 71,09 9,01 4,69 -47,95 

28º Lapa 71,23 75,33 10,64 4,54 -57,33 

29º Mooca 67,74 70,68 10,93 4,24 -61,21 

30º Vila Mariana 74,36 76,44 8,62 4,24 -50,81 

31º Pinheiros 73,64 73,42 8,05 3,75 -53,42 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 
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Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados obtidos referentes ao emprego e grau de formalização dos 

trabalhadores podem ser classificados positivos. A taxa de desemprego caiu em 

todas as subprefeituras da cidade e o grau de formalização aumentou em 

praticamente todas as subprefeituras. As taxas de desemprego variaram num 

intervalo de 4,24% a 10,39%, sendo que em 2000, essas taxas eram praticamente o 

dobro. Com relação ao grau de formalização, condição que garante mais direitos aos 

trabalhadores, as taxas variaram de 64,58% a 76,44%. Os resultados deste 

indicador, quando comparados aos resultados do ano de 2000, apresentaram 

melhoras, sobretudo, quando consideradas as subprefeituras localizadas nos 

extremos da cidade. 

O melhor resultado alcançado com relação ao emprego foi alcançando pela 

subprefeitura de Pinheiros; em 2010, a taxa alcançou 3,75%. O pior resultado pode 

ser encontrado na subprefeitura de Cidade Tiradentes, onde a taxa de desemprego 

era de 10,39%, para esse mesmo ano. Com relação ao grau de formalização dos 

trabalhadores, o melhor e pior resultado, foi encontrado na subprefeitura de Vila 

Mariana e Parelheiros 76,44% e 64,58%, respectivamente. 

As condições de gênero são extremamente importantes com relação ao 

desenvolvimento humano e sustentabilidade. Devido às desigualdades de gênero, 

as mulheres podem sofrer diversos tipos de privações, e sendo assim, podem estar 

sujeitas a viver em condição de vulnerabilidade social. Desde 2010 (PNUD, 2010, p. 

96), o PNUD vem divulgando o seu novo indicador, o Índice de Desigualdade de 

Gênero (IDG), buscando medir tais privações. O objetivo desse indicador é o de 

medir as perdas relativas a desigualdades entre homens e mulheres nas seguintes 

dimensões: saúde reprodutiva, empoderamento e participação no mercado de 

trabalho. No entanto, vale ressaltar que esse indicador está ainda em sua fase inicial 

e necessita de ajustes. A metodologia deste indicador foi apresentada no segundo 

capítulo deste trabalho; recomenda-se a elaboração deste indicador, também, para a 

cidade de São Paulo, e de forma desagregada. Serão apresentados na tabela 15 

indicadores relacionados à situação de vulnerabilidade social das mulheres, nas 

subprefeituras da cidade de São Paulo, para os anos de 2000 a 2010. Serão 

considerados os seguintes indicadores: percentagem de mulheres de 10 a 17 anos 

que tiveram filhos e, também, a percentagem das mães chefes de família, sem 
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ensino fundamental completo e com filho menor.  

Os resultados obtidos podem ser considerados como positivos. A 

percentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos caiu em praticamente 

todas as subprefeituras da cidade, tendo como exceção somente a subprefeitura de 

Pirituba/Jaraguá. Além disso, a percentagem das mães chefes de família, sem 

ensino fundamental completo e com filho menor, também diminuiu em todas as 

subprefeituras da cidade.  

Novamente as subprefeituras com os piores resultados, foram as localizadas 

nos extremos da cidade, sendo que as subprefeituras localizadas nas regiões 

centrais obtiveram os melhores resultados. Em 2010, na subprefeitura de 

Guaianases, 2,83% das mulheres de 10 a 17 anos idade tiveram filhos, índice quase 

20 vezes superior ao da subprefeitura da Vila Mariana, onde somente 0,15% das 

mulheres nesta condição, tiveram filhos nesse mesmo ano. Com relação às mães 

chefes de família, sem ensino fundamental e com filho menor, o pior e melhor 

resultado, novamente foram apresentados nas subprefeituras de Parelheiros e 

Pinheiros, com taxas de 47,92% e 5,75%, respectivamente. 

De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010 (RDH) 

(PNUD, 2010, p. 95):“...a gravidez precoce está associada a riscos maiores para a 

saúde da mãe e o bebê e tende a impedir as jovens mães de frequentarem a escola, 

destinando-as muitas vezes a empregos de baixa qualificação no melhor dos casos”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 – Indicadores de vulnerabilidade social das subprefeituras da cidade de 

São Paulo: 2000-2010. 
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Ran-

king 

Subprefeitura % de 

mulheres 

de 10 a 

17 anos 

que 

tiveram 

filhos 

(2000) 

% de 

mulheres 

de 10 a 

17 anos 

que 

tiveram 

filhos 

(2010) 

Varia-

ção (%) 

% de mães 

chefes de 

família sem 

fundamen-

tal e com 

filho menor, 

no total de 

mães 

chefes de 

família 

(2000) 

% de mães 

chefes de 

família sem 

fundamen-

tal e com 

filho menor, 

no total de 

mães 

chefes de 

família 

(2010) 

Varia-

ção (%) 

1º Parelheiros 3,51 2,32 -33,90 71,37 47,92 -32,86 

2º M’Boi Mirim 3,52 3,19 -9,38 64,21 45,89 -28,53 

3º São Mateus 2,92 2,30 -21,23 64,03 44,30 -30,81 

4º Cidade Ademar 3,00 2,54 -15,33 65,53 42,50 -35,14 

5º Capela do 

Socorro 

3,10 1,70 -45,16 62,86 41,97 -33,23 

6º Guaianases 3,02 2,83 -6,29 64,20 41,70 -35,05 

7º Campo Limpo 3,35 1,76 -47,46 58,38 41,38 -29,12 

8º São Miguel 

Paulista 

2,77 2,71 -2,17 59,67 41,06 -31,19 

9º Perus 3,34 1,13 -66,17 61,25 37,81 -38,27 

10º Jaçanã / 

Tremembé 

3,81 1,63 -57,22 52,79 37,17 -29,59 

11º Freguesia do Ó / 

Brasilândia 

2,77 1,90 -31,41 57,56 36,12 -37,25 

12º Cidade 

Tiradentes 

3,17 2,28 -28,08 57,97 36,11 -37,71 

13º Itaim Paulista 3,54 2,74 -22,60 65,80 35,95 -45,36 

14º Vila Maria / Vila 

Guilherme 

2,83 2,35 -16,96 50,59 34,03 -32,73 

15º Jabaquara 2,56 1,06 -58,59 50,57 33,85 -33,06 

16º Itaquera 2,88 2,28 -20,83 52,27 33,54 -35,83 

17º Pirituba / Jaraguá 1,97 2,36 19,80 49,32 32,96 -33,17 

18º Butantã 2,40 1,81 -24,58 45,91 31,72 -30,91 

19º Vila Prudente 2,11 2,06 -2,37 58,47 31,30 -46,47 

20º Casa Verde 2,49 2,05 -17,67 50,94 31,08 -38,99 

21º Ipiranga 2,03 1,73 -14,78 44,51 29,61 -33,48 

22º Ermelino 

Matarazzo 

2,35 1,72 -26,81 52,90 28,00 -47,07 

23º Penha 2,57 1,86 -27,63 41,46 26,15 -36,93 

24º Lapa 2,56 0,78 -69,53 27,30 22,78 -16,56 

25º Aricanduva / Vila 

Formosa 

1,01 1,02 0,99 41,17 21,12 -48,70 

26º Sé 1,00 0,73 -27,00 26,49 21,11 -20,31 

27º Mooca 1,33 2,19 64,66 32,47 18,65 -42,56 

28º Santo Amaro 1,01 0,61 -39,60 22,79 16,96 -25,58 

29º Santana / 

Tucuruvi 

0,77 0,79 2,60 26,50 14,94 -43,62 

30º Vila Mariana 0,63 0,15 -76,19 15,10 6,80 -54,97 

31º Pinheiros 0,82 0,65 -20,73 8,13 5,75 -29,27 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 

 

 De acordo com a CMPEPS (2009, p. 117), são necessários esforços para a 

criação de indicadores de mensuração o aspecto da sustentabilidade. Sen (2000, 

p.9), também, considera que vivemos em um mundo onde ocorre “...ampla 

negligência diante dos interesses e da condição de agente das mulheres e ameaças 

cada vez mais graves ao nosso meio ambiente e à sustentabilidade de nossa vida 

econômica e social”. Será apresentado a seguir, na tabela 16, o indicador 

“percentagem de domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário 

inadequados, subprefeituras da cidade de São Paulo: 2000 – 2010”. Tal indicador 

relaciona-se, tanto com as condições de desenvolvimento humano e 

sustentabilidade, quanto com as condições de vulnerabilidade social. 

 Ter acesso a um sistema de abastecimento de água e esgoto adequado, 

pode ser considerado essencial, também, com relação aos indicadores de saúde, 

viver em um ambiente repleto de poluição e sem acesso a água, pode ser 

extremamente prejudicial para uma condição de vida saudável dos indivíduos. 

 Os resultados obtidos através desse indicador podem ser considerados 

mistos; em algumas das subprefeituras da cidade houve melhoras, no entanto, em 

outras os indicadores pioraram. Entretanto, a maior parte dos domicílios da cidade 

de São Paulo, contava em 2010, com rede de abastecimento de água e de esgoto 

adequados. Tal índice variou de 0% em Pinheiros a 5,41% em Parelheiros. Destaca-

se que, também nesse indicador, as desigualdades se apresentam, quando 

consideradas todas as subprefeituras. Apesar da desigualdade ocorrer em escala 

menor, o exemplo mencionado anteriormente, referente às subprefeituras de 

Parelheiros e Pinheiros, exemplifica tal situação. 

 As subprefeituras que apresentaram os melhores resultados, novamente, 

foram as localizadas na região central, e as que apresentaram os piores resultados, 

localizadas nos extremos da cidade. Vale ressaltar, que mesmo em algumas 

subprefeituras da região central, este indicador piorou. Apesar da percentagem ter 

sido ainda baixa, com um indicador inferior a 1%, destaca-se o caso da subprefeitura 

Sé, que apresentou um aumento expressivo no índice, de 0,01% para 0,21%. 
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Tabela 16 – Percentagem de domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados, subprefeituras da cidade de São Paulo: 2000 – 2010. 

Ranking Subprefeitura 

% de 
pessoas em 
domicílios 
com 
abastecimen
-to de água e 
esgotamen-
to sanitário 
inadequados 
(2000) 

% de 
pessoas em 
domicílios 
com 
abastecimen
-to de água e 
esgotamen-
to sanitário 
inadequados 
(2010) 

Variação (%) 

1º Parelheiros  3,50   5,41  54,57 

2º Butantã  0,33   1,03  212,12 

3º Perus  2,71   1,01  -62,73 

4º São Mateus  1,36   0,98  -27,94 

5º Capela do Socorro  0,67   0,87  29,85 

6º Guaianases  0,52   0,73  40,38 

7º M’Boi Mirim  0,68   0,72  5,88 

8º Cidade Ademar  0,36   0,63  75,00 

9º São Miguel Paulista  0,40   0,61  52,50 

10º Ermelino Matarazzo  0,22   0,53  140,91 

11º Pirituba / Jaraguá  0,15   0,52  246,67 

12º Itaim Paulista  0,22   0,46  109,09 

13º Freguesia do Ó / Brasilândia  0,23   0,43  86,96 

14º Cidade Tiradentes  0,44   0,42  -4,55 

15º Jaçanã / Tremembé  1,06   0,40  -62,26 

16º Vila Prudente  0,06   0,40  566,67 

17º Campo Limpo  0,19   0,35  84,21 

18º Itaquera  0,19   0,34  78,95 

19º Penha  0,16   0,27  68,75 

20º Sé  0,02   0,21  950,00 

21º Jabaquara  0,06   0,17  183,33 

22º Lapa  0,06   0,12  100,00 

23º Aricanduva / Vila Formosa  0,03   0,10  233,33 

24º Casa Verde  0,08   0,10  25,00 

25º Ipiranga  0,05   0,05  0,00 

26º Mooca  -     0,05  - 

27º Santana / Tucuruvi  0,03   0,03  0,00 

28º Santo Amaro  0,09   0,03  -66,67 

29º Vila Maria / Vila Guilherme  0,12   0,01  -91,67 

30º Pinheiros  0,01   -    -100,00 

31º Vila Mariana  -     -    - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 
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3.3. NÍVEL DE BEM-ESTAR SUBJETIVO NA CIDADE DE SÃO PAULO – 

“SURVEY WELL BEING BRASIL – CIDADE DE SÃO PAULO” 

 

Conforme mencionado anteriormente, no segundo capítulo, a experiência com 

o FIB no Butão já está inspirando a criação de versões ocidentais desse indicador. 

Partindo da experiência do FIB e de recomendações referentes à promoção 

da criação de indicadores que mensurem as questões subjetivas do 

desenvolvimento humano, professores da Fundação Getúlio em Vargas (FGV) 

uniram-se ao My Fun City e ao Movimento Mais Feliz para a criação do Survey Well 

Being Brasil Cidade de São Paulo, publicado em 2013. Trata-se de um dos 

exemplos de indicadores subjetivos, similares ao FIB, que estão sendo criados por 

todo o mundo; o indicador apresentado teve como base para sua análise e pesquisa, 

a cidade de São Paulo. 

“Novos indicadores, para uma nova economia, esse é o ponto de vista 

defendido pela OCDE, na proposição de indicadores e índices de bem-estar ao 

redor do mundo” (FGV, 2013, p. 11). De acordo com os autores, essa foi uma das 

premissas para a elaboração do WBB (Well Being Brasil). Com relação às 

características e objetivos do índice, os autores destacam que se trata de um índice 

destinado a mensurar o nível de bem-estar subjetivo dos brasileiros, que possibilita o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, suporta a prospecção de produtos 

orientada às demandas de bem estar da população e orienta decisões com vistas à 

promoção de bem-estar de públicos específicos (FGV, 2013, p. 12-13). A 

composição do indicador teve como base 68 indicadores pertencentes a 10 

dimensões: 1) meio ambiente; 2) transporte e mobilidade; 3) família; 4) redes de 

relacionamento; 5) vida profissional e financeira; 6) educação; 7) poder público; 8) 

saúde; 9) segurança e 10) consumo.  

As expectativas com os resultados dirigem-se à contribuição para o aumento, 

no futuro, do bem-estar social e do desenvolvimento humano na cidade de São 

Paulo. A metodologia da pesquisa se deu através de questionários, com 

questionamentos referentes aos 68 indicadores contidos nas 10 dimensões 

mencionadas (FGV, 2013, p. 18). Foram entrevistadas voluntariamente 786 

pessoas, seguindo a distribuição da população na cidade, considerando idade, sexo, 

nível socioeconômico, bem como as diferentes regiões da cidade, tendo as 

entrevistas se concentrado em bairros de todas as regiões. Após as entrevistas, de 
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acordo com as respostas obtidas, foram elaborados ratings médios; os entrevistados 

atribuíram uma nota de 1 a 5 para cada uma das dimensões, sendo que 1 

representava “totalmente insatisfeito” e 5 “totalmente satisfeito”; conjuntamente foi 

considerada, também, a relevância de cada uma das dimensões, e neste caso a 

atribuição das notas se deu de acordo com os seguintes critérios: 1 representava 

“nem um pouco importante” e 5 “totalmente importante”. De acordo com os autores, 

a margem de erro é de mais ou menos 3,5%. 

Os resultados (FGV, 2013, p. 9) sugerem otimismo por parte dos habitantes 

da cidade: 29,5% alegaram extrema satisfação com a vida atual, e 56,5% alegaram 

extrema satisfação com suas expectativas de vida no futuro. Com relação ao 

desempenho nas dimensões: a) meio-ambiente: nessa dimensão a qualidade do ar 

e o nível de barulho na cidade foram os indicadores mais carentes de atenção; b) 

transporte e mobilidade: a qualidade do transporte público e o tempo gasto 

diariamente no trânsito foram considerados críticos - quase um terço dos 

respondentes alegaram gastar em torno de duas horas diariamente no trânsito para 

realizar suas atividades; c) família: essa foi a dimensão na qual o maior nível de 

satisfação foi obtido; no entanto, os habitantes de São Paulo alegam precisar de 

mais tempo com a família; d) redes de relacionamento: os paulistanos indicam que 

as opções de lazer na cidade precisam de melhoras significativas, têm preferências 

por opções relacionadas às atividades físicas e valorizam a possibilidade de viajar; 

e) vida profissional e financeira: nessa dimensão o indicador com menor satisfação 

foi o de “dinheiro guardado para aposentadoria”; no entanto, resultados medianos 

foram alcançados com relação ao ambiente de trabalho e emprego; f) educação: os 

resultados nessa dimensão indicam insatisfação com a qualidade das escolas 

públicas, qualidade das universidades públicas e disponibilidade de bibliotecas; g) 

poder público: essa foi a dimensão que apresentou o pior nível de desempenho e o 

maior nível de insatisfação; o destaque negativo se dá, sobretudo, com relação ao 

poder legislativo e ao trabalho dos vereadores, deputados e senadores; h) saúde: os 

paulistanos consideram a saúde de alta relevância, extremamente importante; no 

entanto, simultaneamente, se mostram insatisfeitos com a rede pública de saúde e o 

nível de atividade física; i) segurança: essa dimensão, também, é considerada de 

alta relevância para os paulistanos; no entanto, o nível de insatisfação foi 

considerado alto, destacando-se negativamente o nível de violência da cidade, o 

trabalho da polícia e o controle das fronteiras do Brasil; positivamente, o destaque é 
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para o trabalho dos bombeiros; j) consumo: essa dimensão também foi considerada 

de alta relevância, simultaneamente, ao baixo nível de satisfação. Destacam-se 

negativamente os indicadores de planos de saúde, relação com instituições 

financeiras e provedores de serviços de tv. 

A tabela 17 apresenta os resultados obtidos, referentes aos cálculos dos 

ratings médios de relevância e satisfação, para cada uma das dimensões de bem-

estar analisadas: 

 

Tabela 17 -  Ratings médios obtidos para as variáveis componentes do WBB 

Ratings médios – Well Being Survey Cidade de São Paulo (WBB) 

Dimensões de bem-estar Relevância Satisfação 

Família 4,688 3,842 

Redes de relacionamento 4,515 3,612 

Saúde 4,721 3,323 

Consumo 4,521 3,299 

Vida profissional e financeira 4,775 3,298 

Educação 4,552 3,068 

Meio ambiente 4,563 2,821 

Segurança 4,624 2,694 

Transporte e mobilidade 4,609 2,574 

Poder Público 4,561 1,831 

Fonte: Survey Well Being Brasil Cidade de São Paulo. FGV, 2013, p. 28. – Editado 

pelo autor. 

 

As questões subjetivas revelam aspectos importantes do desenvolvimento 

humano sustentável, em suas diversas dimensões. Dessa forma, faz-se cada vez 

mais importante o uso de métricas eficientes. Tais indicadores podem contribuir 

como balizadores de políticas públicas, para promover a ampliação do processo de 

desenvolvimento humano aliado à sustentabilidade. Os resultados do “Well Being” 

para a cidade de São Paulo mostraram-se reveladores, captando aspectos do 

desenvolvimento não identificados através de indicadores objetivos. Recomenda-se 

a continuidade de tal pesquisa, bem como a desagregação dos dados para as 
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diversas regiões da cidade, tais como as subprefeituras. 

 

3.4. A PEGADA ECOLÓGICA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Após experiências bem sucedidas de cálculo da Pegada Ecológica em 

território brasileiro, nas capitais estaduais de Campo Grande (MS) e Curitiba (PR), 

ocorreu o interesse por parte dos governantes da cidade e Estado de São Paulo, 

para a construção de tal métrica do desenvolvimento sustentável, também, para esta 

cidade e Estado (WWF-BR, 2012, p. 11). Em 2012, a WWF-Brasil em parceria com a 

prefeitura da cidade, o governo do estado, a Global Footprint Network (GFN) e 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) publicaram a Pegada Ecológica 

do Estado e da Cidade de São Paulo; dessa forma, a cidade e o Estado passaram a 

contar com essa importante ferramenta para planejar seu futuro. 

Os resultados obtidos podem ser considerados alarmantes, de acordo com a 

WWF (WWF-BR, 2012, p. 11): a Pegada Ecológica média do Estado de São Paulo e 

da cidade de São Paulo são de 3,52 e 4,38 hectares globais per capita. Isto significa 

que se todos os indivíduos vivessem como os habitantes do Estado, seriam 

necessários quase dois planetas para sustentar tal estilo de vida, e caso fosse 

utilizado o mesmo exemplo para cidade, seriam necessários quase dois planetas e 

meio. 

Analisando-se de forma desagregada, torna-se possível identificar os 

principais “responsáveis” pela Pegada Ecológica da cidade de São Paulo (WWF-BR, 

2012, 12-24). A classe consumo dos alimentos representa quase 50% da Pegada, o 

consumo de bens 21%, o setor de transportes 10%, o setor de moradia 6% e o setor 

de serviços 5%, dentro outros, com menor participação.  

Outro dado importante refere-se à biocapacidade da cidade de São Paulo (A 

biocapacidade pode ser considerada como a contrapartida da Pegada Ecológica). 

Enquanto a Pegada Ecológica mede a quantidade de recursos ecológicos que uma 

determinada população de uma região consome, a biocapacidade mede a 

quantidade de recursos ecológicos que tal região produz (WWF-BR, 2012, p. 27). 

Medida por hectares, a biocapacidade da cidade de São Paulo alcança um índice de 

0,04, enquanto que, a Pegada Ecológica da cidade é muitas vezes superior, 

alcançando um índice de 4,38, ou seja, a cidade apresenta uma capacidade 

extremamente baixa de reposição de recursos ecológicos quando comparada ao 
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consumo de tais recursos, pelos habitantes da cidade. De acordo com a WWF-BR 

(WWF-BR, 2012, p. 27), tal resultado pode ser considerado como óbvio: cidades 

com a característica de alta densidade populacional, como São Paulo, geralmente 

apresentam baixa biocapacidade, além de serem, também, tomadores ecológicos, 

ao invés de credores ecológicos. No entanto, tal resultado reforça a importância da 

preservação ecológica, tanto com relação à cidade, quanto com relação a outras 

regiões, que podem ser e provavelmente são credores ecológicos da cidade de São 

Paulo. 

Efetuou-se, também, o cálculo da Pegada Ecológica por faixas de 

rendimentos domiciliares e os resultados mostraram-se reveladores. De acordo com 

a WWF-BR (WWF-BR, 2012, p. 30) a Pegada Ecológica na cidade varia de 2,46 a 

11,50, quando considerados os domicílios de acordo com suas faixas de renda; para 

os casos mencionados, considerou-se domicílios contendo famílias com 

rendimentos de até 2 salários mínimos e de acima de 25 salários mínimos, 

respectivamente. Analisando-se os domicílios de acordo com a faixa de renda 

domiciliar, percebe-se que quanto maior o rendimento, mais alta é, também, a 

Pegada Ecológica. 

De acordo com a WWF-BR (WWF-BR, 2012, p. 35) a Pegada Ecológica do 

Estado e do município de São Paulo mostra-se como uma ferramenta importante de 

gestão, que aponta os caminhos para uma cidade e Estado mais sustentável, 

consequentemente, com uma qualidade de vida maior para seus cidadãos. A WWF-

BR (WWF-BR, 2012, p. 36-37) ressalta ainda, que a Pegada traz principalmente 

questionamentos e não soluções. A fonte de dados precisa ainda ser melhorada, 

mas, o indicador já se apresenta como ferramenta útil para o gestor público, para o 

administrador de empresas, ou, também, para o cidadão que deseja reivindicar a 

melhoria da qualidade de vida em sua cidade. 

 

3.5. SISTEMA DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

SUSTENTABILIDADE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Partindo da contribuição dos autores, buscou-se criar um sistema de 

indicadores de desenvolvimento humano e sustentabilidade para a cidade de São 

Paulo. O objetivo, com esse sistema, foi considerar o desenvolvimento humano 

sustentável de forma ampla, considerando, também, os aspectos distributivos 
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referentes à cidade, a partir dos dados desagregados para as subprefeituras. Para a 

construção de tal sistema, foram considerados todos os indicadores apresentados 

no capítulo terceiro, referentes às dimensões: educação, renda, saúde, 

sustentabilidade, trabalho e vulnerabilidade social. Partindo do pressuposto que 

todas as dimensões do desenvolvimento humano sustentável são de igual 

importância, foi atribuído peso igual para todos os indicadores. O método de 

pontuação se deu através da atribuição de um valor de 1 a 31, de acordo com a 

colocação obtida pela subprefeitura, em cada um dos indicadores analisados – tal 

métrica foi utilizada considerando que para os anos de 2000 e 2010, a cidade de 

São Paulo possuía 31 subprefeituras. Para o caso de empate dos indicadores, por 

exemplo: “mesmo número de anos de expectativa de vida ao nascer”, foi atribuída a 

mesma nota para subprefeituras onde tal empate ocorreu, sendo que nestes casos o 

valor máximo de pontuação foi diminuído, descontando o total de casos de empates. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 18, não houve grandes 

mudanças quando consideradas quais as subprefeituras da cidade eram mais 

desenvolvidas para os de ano 2000 e 2010. Pode-se considerar que existem duas 

regiões distintas, no que tange à distribuição do desenvolvimento humano 

sustentável da cidade de São Paulo: a região central e as periferias. As 

subprefeituras localizadas nos bairros centrais apresentaram os melhores 

resultados, tanto em 2000, quanto em 2010 e quando considerados os piores 

resultados, o mesmo ocorreu com as subprefeituras localizadas nas periferias ou 

extremos da cidade. Vale ressaltar o caso específico da subprefeitura de 

Parelheiros, que apresentou em 2000 e em 2010, indicadores piores, inclusive, do 

que as outras subprefeituras localizadas nas periferias. Conforme mencionado 

anteriormente, no início deste capítulo, tem ocorrido um movimento de crescimento 

populacional para os extremos leste e sul da cidade, sendo que na zona sul, tal 

ocupação tem ocorrido em áreas de proteção de mananciais, carentes de 

infraestrutura e com maior impacto ambiental. A subprefeitura de Parelheiros 

localiza-se exatamente nesta região. 
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Tabela 18 – Sistema de Indicadores para a cidade de São Paulo:2000 – 2010. 

Ranking 
– 2010 

Ranking 
- 2000 Subprefeitura 

Pontos 
(2000) 

Pontos 
(2010) 

1º 1º Vila Mariana 374 367 

2º 2º Pinheiros 373 365 

3º 3º Santo Amaro 337 339 

4º 6º Lapa 333 337 

5º 7º Santana / Tucuruvi 319 331 

6º 4º Sé 318 313 

7º 5º Mooca 316 293 

8º 9º Ipiranga 280 282 

9º 8º Aricanduva / Vila Formosa 272 267 

10º 11º Jabaquara 270 258 

11º 10º Butantã 258 254 

12º 12º Penha 248 251 

13º 14º Casa Verde 232 234 

14º 13º Vila Maria / Vila Guilherme 222 232 

15º 17º Ermelino Matarazzo 222 203 

16º 21º Campo Limpo 211 194 

17º 16º Vila Prudente 195 190 

18º 15º Pirituba / Jaraguá 167 189 

19º 19º Freguesia do Ó / Brasilândia 162 172 

20º 18º Itaquera 161 169 

21º 20º Jaçanã / Tremembé 159 160 

22º 22º Cidade Ademar 122 132 

23º 23º Capela do Socorro 108 123 

24º 24º Perus 105 121 

25º 26º M’Boi Mirim 102 111 

26º 27º São Miguel Paulista 99 96 

27º 25º São Mateus 98 88 

28º 29º Itaim Paulista 78 86 

29º 28º Cidade Tiradentes 73 85 

30º 30º Guaianases 59 73 

31º 31º Parelheiros 26 39 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013. – 

Elaborado pelo autor. 

 

Quanto maior a pontuação obtida, melhores os resultados alcançados pelas 

subprefeituras, considerando os indicadores apresentados no capítulo terceiro, 

referentes às diversas dimensões do desenvolvimento humano sustentável. Nota-se 

que em 2000 e 2010 as subprefeituras mais desenvolvidas da cidade foram: Vila 

Mariana, Pinheiros e Santo Amaro, respectivamente. Não houve grandes mudanças 
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de colocações nessa primeira década do século XXI; as regiões mais desenvolvidas 

e menos desenvolvidas, no geral, permaneceram as mesmas. Conforme 

demonstrado anteriormente, os resultados obtidos podem ser considerados 

positivos, para a maioria dos casos, com relação à evolução de praticamente todos 

os indicadores. No entanto, simultaneamente, apesar de tal melhora, a diferença dos 

resultados entre os bairros centrais e os localizados nos extremos da cidade, 

permanece elevada. 

Além dos resultados apresentados, através do sistema de indicadores 

referentes à distribuição do desenvolvimento humano sustentável na cidade de São 

Paulo, destaca-se, também, a recomendação para a medição do desenvolvimento 

humano sustentável através de novas propostas. De acordo com as recomendações 

de UlHaq, Sen e CMPEPS, deve-se buscar cada vez mais mensurações que 

abranjam tal conceito em toda sua amplitude, bem como, considerar questões 

distributivas e qualitativas dos indicadores em todas as dimensões – tal proposta 

serviu com base de metodologia para a mensuração apresentada referente à cidade 

de São Paulo, mesmo que de forma simplificada, considerando diversas limitações 

existentes. Conforme apresentado no capítulo segundo, esforços para melhorar tais 

mensurações têm sido constantes e novas propostas têm surgindo com frequência, 

ampliando e fomentando o debate. 

Além do sistema de indicadores apresentado, buscando contribuir com uma 

visão holística do desenvolvimento humano sustentável referente a cidade de São 

Paulo, considerando as questões distributivas inframunicipais nas mais diversas 

dimensões, faz-se importante, também, considerar indicadores para os quais ainda 

não estão disponíveis dados desagregados e que são de extrema importância. 

Foram apresentados no capítulo terceiro, dados referentes à Pegada Ecológica e 

Well Being Survey Cidade de São Paulo. Tais indicadores, apesar de considerar a 

distribuição do desenvolvimento humano em suas bases metodológicas, ainda não 

possuem dados desagregados para as diversas regiões da cidade. Recomenda-se 

acompanhar a evolução de tais métricas, simultaneamente, aos dados médios de 

outros indicadores objetivos da cidade. Além disso, deve-se correlacionar os 

resultados obtidos através de tais índices, para que assim, se possa acompanhar a 

evolução do desenvolvimento humano, através do enfoque numa perspectiva ampla 

e sustentável. 

Será apresentada a tabela 21 contendo a evolução de dados objetivos 
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selecionados da cidade de São Paulo, para os anos de 2000 e 2010, conjuntamente 

aos índices obtidos através das pesquisas recentes da Pegada Ecológica e Well 

Being Brazil (WBB). 

A partir dos dados disponíveis na tabela 19, nota-se a evolução positiva de 

todos os indicadores médios de desenvolvimento humano objetivos, apresentados 

para a cidade, dos anos 2000 e 2010. No entanto, por serem pesquisas recentes, 

não estão disponíveis dados anteriores, referentes à Pegada Ecológica e, também, 

das questões subjetivas do desenvolvimento humano, apresentados pela Well Being 

Survey Cidade de São Paulo. Vale ressaltar que os dados apresentados na tabela 

21 da Pegada Ecológica e Well Being Survey, são referentes a 2012 e 2013, 

respectivamente. Conforme demonstrado no primeiro capítulo, por diversos autores, 

parte-se do pressuposto que o conceito de desenvolvimento humano sustentável é 

um tema ainda “em aberto”, e fonte de intensos debates e discussões. Recomenda-

se considerar as questões subjetivas e de sustentabilidade do desenvolvimento 

humano, visando a promoção da ampliação, ou pelo menos para garantir a 

manutenção, dos níveis atuais de desenvolvimento humano no futuro. Buscando 

inserir a cidade de São Paulo nesse contexto de avaliação, recomenda-se 

acompanhar futuramente, também, a evolução dos indicadores subjetivos e de 

sustentabilidade. Acompanhar somente a evolução dos indicadores objetivos 

mostra-se insuficiente; faz-se importante que tanto os indicadores objetivos 

continuem a melhorar, quanto que a Pegada Ecológica da cidade diminua, a 

biocapacidade aumente, bem como deve-se buscar o aumento do nível de 

satisfação em todas as dimensões de bem-estar avaliadas pela Well Being Survey.  

Além destes indicadores, outras métricas que estão surgindo têm 

apresentado bons resultados. Seria positivo, também, que a cidade passasse a 

dispor futuramente, de indicadores tais como: o IDG, mensurador desigualdade de 

gêneros; IDHAD, medidor das desigualdades do IDH; IPM, medidor da pobreza 

através de fatores multidimensionais; GSI, indicador similar ao PIB, descontando os 

chamados “efeitos colaterais do progresso”; medição mais eficiente dos empregos 

verdes, que contribuem para a construção de uma economia sustentável, dentre 

outros. Tais métricas buscam e podem contribuir para promover a ampliação do 

desenvolvimento humano conjugado à sustentabilidade. 
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Tabela 19 – Indicadores de desenvolvimento humano sustentável da cidade de São 
Paulo 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD; IPEA; FJP, 2013; WWF-
BR, 2012, p. 27; FGV, 2013, p. 28. – Elaborado pelo autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores objetivos de desenvolvimento humano 2000 2010 

Esperança de vida 72,75 76,30 
 

Fluxo escolar - ensino médio 
42,00 50,51 

 
Grau de formalização dos trabalhadores (2000 / 2010) 

65,81 71,87 

 
IDHM 

0,733 0,805 

 
Mortalidade infantil até 5 anos de idade (Para cada 

1000 nascidos vivos) 
21,2 14,7 

 
População acima de 25 anos com ensino superior 

completo 
14,0 20,6 

Renda domiciliar per capita (R$ - Ago/2010) 1.216,54 1.516,21 

 
Taxa de desemprego (2000 / 2010) 

16,23 7,07 

 
Taxa de pobreza (Proporção de indivíduos com renda 
domiciliar igual ou menor do que R$140,00 mensais - 

Agosto/2010) 

7,39 4,27 

   

Indicadores de sustentabilidade ambiental  2012 

Pegada Ecológica - 4,38 

Biocapacidade - 0,04 

   

Indicadores subjetivos de desenvolvimento 
humano – níveis de satisfação 

 2013 

WBB – Família - 3,842 

WBB - Redes de relacionamento - 3,612 

WBB – Saúde - 3,323 

WBB – Consumo - 3,299 

WBB - Vida profissional e financeira - 3,298 

WBB – Educação - 3,068 

WBB - Meio ambiente - 2,821 

WBB – Segurança - 2,694 

WBB - Transporte e mobilidade - 2,574 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre o desenvolvimento permanece intenso até os dias atuais; 

foram apresentadas as perspectivas e recomendações de importantes autores.  

Mahbub Ul Haq apresentou a perspectiva de desenvolvimento humano 

enfatizando as escolhas das pessoas, e de suas análises surgiu o IDH, indicador 

que passou a ser utilizado como alternativa ao PIB, para a mensuração do 

desenvolvimento humano. Amartya Sen, seu parceiro de trabalho, trabalhou em 

conjunto com Ul Haq no desenvolvimento de tal indicador composto, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Amartya Sen contribuiu, também, a partir de uma perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade. Tal perspectiva tem muito em comum com a visão 

de Ul Haq: centra-se nas pessoas, que de acordo com o autor “devem ser movidas 

para o centro do palco” e consideradas tanto como os meios, bem como os fins do 

desenvolvimento. Ambos os autores propõem reflexão a respeito da amplitude da 

complexidade do tema do desenvolvimento humano, que abrange questões 

objetivas e subjetivas, qualitativas em todas suas dimensões, sustentabilidade 

ambiental, dentre outros. 

Com o intuito de aprofundar o debate, discutir o tema e os indicadores de 

desenvolvimento humano e sustentabilidade, foi formada em 2009, na França, a 

Comissão de Medição do Progresso Econômico e Social (CMPEPS). Tal comissão 

apresentou um extenso relatório contendo análise e diversas recomendações, 

reforçando a alta complexidade do tema do desenvolvimento humano e 

sustentabilidade, apontando, simultaneamente, as diversas limitações de 

mensuração ainda existentes. No entanto, as dificuldades não devem ser motivo 

para desistência, pelo contrário, esforços devem ser incentivados e promovidos na 

busca do aperfeiçoamento e criação de indicadores de desenvolvimento humano 

confiáveis que reflitam, também, o aspecto das sustentabilidades. 

No segundo capítulo foram apresentados alguns dos indicadores de 

desenvolvimento humano e sustentabilidade mais utilizados. Tais indicadores são de 

enorme importância, considerando que podem e têm sido utilizados como 

balizadores para políticas econômicas, públicas e sociais, refletindo diretamente o 

bem-estar e a vida dos indivíduos. Foram apresentados ainda os indicadores da 
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“família IDH”, bem como novos indicadores e propostas de mensuração que estão 

surgindo e mostrando-se eficientes, referentes aos aspectos subjetivos do 

desenvolvimento humano, bem como da sustentabilidade ambiental e do 

desenvolvimento. 

Partindo-se da contribuição contida nos dois primeiros capítulos, efetuou-se 

uma análise descritiva, teórica e crítica referente à situação do desenvolvimento 

humano sustentável na cidade de São Paulo, considerando os anos de 2000 e 2010. 

Através de tal análise, buscou-se apresentar um panorama da situação geral da 

cidade, considerando as questões distributivas e holísticas do desenvolvimento 

humano sustentável, através da análise por subprefeituras e com amplo leque de 

indicadores considerando diversas dimensões.  

Os resultados obtidos demonstraram que nessa primeira década do século 

XXI, a cidade de São Paulo obteve melhora em seus indicadores. Entretanto, ficou 

claro, também, que o desenvolvimento humano é distribuído de forma muito desigual 

na cidade. Evidencia-se que algumas regiões, especificamente as subprefeituras 

localizadas na região central, possuem indicadores elevados em todas as 

dimensões; em contrapartida, as subprefeituras localizadas nos extremos da cidade, 

ou periferias, apesar de, também, terem obtido melhoras em seus indicadores, no 

período de 2000 a 2010, ainda possuem índices muito inferiores quando 

comparados às outras regiões da cidade. As desigualdades entre as subprefeituras 

apresentam-se em todas as dimensões: educação, renda, saúde, sustentabilidade, 

trabalho e vulnerabilidade social. Nota-se que as subprefeituras localizadas nos 

extremos leste e sul da cidade, possuem os piores indicadores em todas as 

dimensões, sem exceção. Destaca-se ainda o caso da subprefeitura de Parelheiros, 

localizada em áreas de proteção de mananciais, que possui indicadores médios 

inferiores, inclusive, ao das outras subprefeituras localizadas nas periferias. Houve 

melhoras, no entanto, insuficientes, para fazer com que tais regiões da cidade 

obtivessem indicadores próximos aos das regiões centrais da cidade.  

Além das desigualdades entre as subprefeituras, tais disparidades ocorrem, 

também, no interior delas, mas por uma questão de foco e de limitação dos dados, a 

análise restringiu-se às subprefeituras. A cidade de São Paulo possui centenas de 

bairros20; uma análise considerando as disparidades entre todos os bairros, seria 

                                                           
20FJP; IPEA; PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 2013 
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extremamente extensa. De acordo com limitações anteriormente mencionadas, 

faltaram dados relativos a indicadores referentes às liberdades políticas, à 

segurança protetora, à sustentabilidade, às questões qualitativas da educação e 

saúde, dentre outros. Tais indicadores ainda não estão disponíveis para a cidade; 

sendo assim, procurou-se utilizar o que já se tem como oficial e, também, apresentar 

e recomendar alguns outros indicadores que estão se tornando populares e 

contribuindo para a promoção do desenvolvimento humano aliado à sustentabilidade 

– tais como o: IDG, IDHAD, IPM, GSI e medição dos empregos verdes. 

Foi apresentado, também, no capítulo terceiro, dados da Pegada Ecológica e 

da pesquisa Well Being Survey Cidade de São Paulo, que mensuram o 

desenvolvimento humano aliado à sustentabilidade sob uma nova ótica, a da 

sustentabilidade ambiental e de questões subjetivas. A ampliação, ou até mesmo a 

manutenção dos níveis desenvolvimento humano sustentável, está estritamente 

correlacionada a questões de sustentabilidade ambiental, bem como pesquisas 

subjetivas podem revelar, também, aspectos importantes do desenvolvimento 

humano, não captados por indicadores objetivos. Tais pesquisas não possuem 

dados desagregados por subprefeituras, no entanto, conforme mencionado 

anteriormente, seus resultados mostraram-se reveladores. A Pegada Ecológica 

evidenciou que para todos os indivíduos possuírem o mesmo padrão de vida dos 

paulistanos, seriam necessários dois planetas e meio, e, além disso, a 

biocapacidade da cidade é extremamente baixa, sendo a cidade um tomador 

ecológico de outras regiões. Com relação a Well Being Survey, tornou-se claro o 

descontentamento dos paulistanos com a classe política, níveis de educação, saúde 

e segurança na cidade, bem como os bons níveis de satisfação com relação a 

família. Recomenda-se o acompanhamento futuro de tais indicadores e, também, a 

correlação com os indicadores objetivos; faz-se importante que tanto os indicadores 

objetivos quanto os subjetivos continuem a apresentar melhoras; é de total 

importância, também, que a cidade passe a apresentar valores mais favoráveis em 

seus indicadores de sustentabilidade ambiental. Nesse quesito, os resultados atuais 

são considerados alarmantes; caso não haja mudanças, o desenvolvimento humano 

futuro da cidade poderá estar comprometido. 

 Considerando a contribuição dos autores, as bases metodológicas dos 

indicadores de desenvolvimento humano sustentável e suas limitações, conclui-se 

que deve-se cada vez mais aprofundar, fomentar e intensificar o debate a respeito 
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do tema, bem como, promover a elaboração de novos indicadores com o intuito de 

preencher lacunas existentes. Os conceitos de desenvolvimento humano e 

sustentabilidade estão ainda em aberto e o debate colabora para o aperfeiçoamento 

das mensurações e métricas, que poderão redundar em políticas econômicas, 

públicas e sociais mais eficientes, com reflexos na promoção da ampliação do 

desenvolvimento humano sustentável. 

Para que os indivíduos da cidade de São Paulo sejam considerados os meios 

e os fins do desenvolvimento, para que sejam efetivamente colocados no “centro do 

palco”, seus indicadores de desenvolvimento humano e sustentabilidade precisarão 

atingir melhores patamares. Partindo-se dos resultados atuais, tudo indica que o 

caminho ainda será longo; é essencial que o progresso obtido desses primeiros dez 

anos do século XXI seja mantido e ampliado. Será primordial focar na ampliação do 

bem-estar social dos habitantes residentes nas subprefeituras localizadas nos 

extremos, ou periferias da cidade. São Paulo não alcançará o desenvolvimento 

humano sustentável harmonioso se isso não ocorrer; para isso, as políticas 

econômicas, públicas e sociais devem priorizar essas regiões da cidade, conjugadas 

a esforços de manutenção e melhoria do desenvolvimento humano em outras 

regiões. 

Todos os conceitos inclusos nas diversas dimensões carecem de melhorias: 

educação, renda, saúde, trabalho, sustentabilidade e vulnerabilidade social. São 

Paulo precisa, de fato, alçar seus habitantes à condição de meios e fins de seu 

desenvolvimento. Somente com base na inclusão de todos os indivíduos de todas as 

regiões da cidade, poderá ser obtida a melhoria dos indicadores de desenvolvimento 

humano sustentável, de forma equitativa e harmoniosa. 
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