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Apesar das medidas e abordagens muitas vezes distintas entre si, ambas as
pesquisas servem para orientar as administrações municipais
SHUTTERSTOCK

 Indicador Bogota Cómo Vamos é utilizado,
O
desde 2009, para orientação de políticas públicas
na capital colombiana.

ualidade de vida é um termo de difícil
Q
definição consensual. Entre os
pesquisadores que tentam denominar sua
constituição, entretanto, há concordância
de que ela combina fatores como
subjetividade e multidimensionalidade.
“Nós partimos de algumas definições da
psicologia e colocamos isso dentro de
um contexto social, político e
econômico. São várias esferas que se
unem para que possamos julgar o que é
qualidade de vida”, explica Alexandre
Torres, analista do IBOPE Inteligência.

Com o objetivo de identificar parâmetros necessários para mensurar indicadores de
qualidade de vida em grandes centros urbanos, analistas do IBOPE Inteligência
compararam as metodologias do IRBEM, utilizada em São Paulo, e do Bogotá Cómo
Vamos, utilizado na capital colombiana. O resultado está no paper “As semelhanças
e diferenças entre os indicadores de qualidade de vida em São Paulo e Bogotá”,
apresentado no último congresso Wapor, na Colômbia.
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O IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município), divulgado na
semana passada pela Rede Nossa São Paulo, por exemplo, analisa 169 itens,
agrupados em 25 áreas, para chegar a uma média da qualidade de vida da
população.
Já outros indicadores, como o Bogotá Como Vamos, realizado na capital
colombiana, pergunta diretamente às pessoas se elas estão ou não satisfeitas com
qualidade de vida que têm, além de analisar as condições de 16 áreas específicas
da cidade.
“Em São Paulo, tivemos uma consulta pública para a constituição do IRBEM. A
população foi entrevistada sobre quais os temas mais importantes para sua
qualidade vida. Depois desse levantamento, diversos profissionais se reuniram para
analisar e aprofundar o que seria abordado no indicador. Já em Bogotá,
especialistas realizaram um diagnóstico da cidade”, explica Fábio Fernando, analista
do IBOPE Inteligência.
Mas apesar das diferenças de metodologia, nas duas capitais, os indicadores se
constituem de forma a refletir o mais próximo possível a realidade local. Em
Bogotá, são avaliados os aspectos: cultura, descentralização governamental,
desenvolvimento econômico, educação, espaço, gestão, serviços e finanças
públicas, habitação, meio ambiente, participação, pobreza e igualdade,
responsabilidade social, saúde, segurança e trânsito.
Enquanto em São Paulo, além dessas áreas, há também o levantamento sobre
aspectos como acessibilidade para pessoas com deficiência, assistência social,
consumo, esporte, infância e adolescência, lazer e modo de vida, relações
humanas, religião e espiritualidade, sexualidade, terceira idade, trabalho, valores
pessoais e sociais.
Mesmo considerando-se as diferenças entre os indicadores, os analistas destacam
a importância desse tipo de levantamento para a melhora da qualidade de vida em
ambas as cidades.

www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Publicacao-do-IBOPE-Inteligencia-avalia-indicadores-da-qualidade-de-vida-em-Bogota-e-Sao-Paulo.aspx

1/3

03/04/13

Publicação do IBOPE Inteligência avalia indicadores da qualidade de vida em Bogotá e São Paulo

“Não podemos comparar de forma direta os resultados entre as pesquisas nos
municípios, como também não podemos dizer que uma é melhor do que a outra.
Mas nos dois casos, os indicadores dão o direcionamento, apontam as áreas mais
graves que merecem atenção dos governantes”, explica Torres.
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Rejeição de candidatos com grau de desconhecimento elevado não é consolidada
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Márcia Cavallari, CEO do IBOPE Inteligência, avalia atual cenário da disputa eleitoral

Percepção dos problemas globais difere entre países emergentes e desenvolvidos
01/abr/2013

Nações desenvolvidas temem a situação econômica global, enquanto emergentes têm como principal
preocupação os problemas sociais
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