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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é analisar indicadores de avaliação de qualidade de vida das 

populações residentes nas cidades de São Paulo, no Brasil, e de Bogotá, na Colômbia, através 

da comparação dos estudos referenciais dessas duas cidades, estabelecendo as premissas 

básicas, suas semelhanças, suas diferenças, considerando o contexto político-social e 

particularidades de cada uma das cidades, e seus efeitos no planejamento de políticas públicas 

e na realidade prática dos cidadãos. 

 

Estas percepções levantadas pelos estudos em questão são subsídios importantes para 

mudanças na gestão dos recursos públicos em cada uma destas cidades e servem como 

instrumento de mobilização e atuação de grupos sociais em prol da melhoria da qualidade de 

vida da população como também para o investimento em estruturas que viabilizem melhores 

condições gerais a todos. 

 

Iniciativas como da organização Rede Nossa São Paulo, no Brasil, e da aliança 

interinstitucional entre a Casa Editorial El Tiempo, a Fundação Corona e a Câmara de 

Comércio de Bogotá, na Colômbia, que consistem em levantamentos periódicos nos últimos 

anos sobre a qualidade de vida da população destas duas cidades, auxiliam e identificam a 

percepção da opinião pública sobre diferentes aspectos que contribuem para a compreensão 

de como os indivíduos qualificam as sua própria condição de vida. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores de qualidade de vida, Diferenças e semelhanças entre 

São Paulo e Bogotá, Administração pública, IRBEM, Bogotá Cómo Vamos, Opinião pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Grandes metrópoles em todo o mundo enfrentam problemas e dificuldades para proporcionar 

aos seus moradores condições econômicas e sociais capazes de gerar um grau de satisfação 

em diferentes aspectos relacionados ao seu dia-a-dia, e que influenciam diretamente a 

qualidade de suas vidas. 

 

Vários países vêm procurando estabelecer índices para medir felicidade, bem-estar, bem viver 

ou qualidade de vida da população. O estabelecimento desses índices representa um subsídio 

importante e cada vez mais indispensável para qualquer comunidade e governo que procura 

melhorar a vida das pessoas e compreender as percepções e necessidades da opinião pública 

sobre este tema. Seguindo este pensamento, as iniciativas descritas neste artigo, são exemplos 

de ações que visam criar um espaço para o debate público e gerar conhecimento que oriente e 

potencialize os esforços e recursos dos diferentes atores que avaliam e realizam o 

monitoramento destes indicadores em cada cidade. 

 

2. O QUE É QUALIDADE DE VIDA? 

 

Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana e abrange muitos significados que 

refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades. Tais 

significados refletem o momento histórico, a classe social e a cultura a que pertencem os 

indivíduos. 

 

Qualidade de vida está relacionada ao desenvolvimento humano como um todo. O indivíduo 

precisa gozar de saúde física e mental e, além disso, ele precisa estar de bem consigo mesmo, 

ter um convívio social que lhe proporcione prazer, fazer o que gosta, estar com quem gosta, 

enfim, ele precisa estar em equilíbrio. E esse equilíbrio tem a ver diretamente com a forma 

como o indivíduo reage às coisas que acontecem a sua volta. 

 

O conceito qualidade de vida é um termo utilizado em duas vertentes: (1) na linguagem 

cotidiana, por pessoas da população em geral, jornalistas, políticos, profissionais de diversas 

áreas e gestores ligados às políticas públicas; 

(2) no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do saber, como economia, 

sociologia, educação, medicina, enfermagem, psicologia e demais especialidades da saúde. 
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Apesar de não haver uma definição consensual sobre o que é qualidade de vida, existe uma 

concordância entre os pesquisadores de que ela é composta por pelo menos três 

características: subjetividade, multidimensionalidade e bipolaridade.  

 

O grupo de estudos sobre qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

qualidade de vida como "a percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações". Nessa definição, incluem seis domínios principais: 

saúde física, estado psicológico, níveis de independência, relacionamento social, 

características ambientais e o padrão espiritual. 

 

Entre uma das medidas mais conhecidas para se determinar a qualidade de vida está o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), que é uma medida comparativa de riqueza, 

alfabetização, educação, esperança média de vida, natalidade e outros fatores. Trata-se, 

portanto, de um indicador padronizado de avaliação e mensuração do bem-estar de uma 

população. O IDH tornou-se um instrumento muito utilizado em políticas públicas, mas que 

não se mostrou completamente eficiente para determinar todas as necessidades da sociedade, 

mesmo que ainda hoje seja considerado como uma “bússola” para uma série de decisões 

referentes às políticas públicas. 

 

De acordo com esse conjunto de definições, podemos concluir que a qualidade de vida é algo 

adjetivo e relativo, e que, portanto, até mesmo a sua compreensão pode ser entendida como 

algo desnecessário, não por ser menos importante ou pouco palpável, mas pela sua obviedade. 

Por ser algo que ninguém sabe definir, mas que todo mundo sabe o que é (Herculano, 2000). 

 

A autora Selene Herculano argumenta ainda que, desta maneira, podemos supor que 

justamente por não haver uma medida que reflita ou explique integralmente o que é qualidade 

de vida, a ênfase dos estudos sobre o tema se dá predominantemente na sua mensuração, 

ficando embutidos na escolha sobre o que mensurar os pressupostos do que se entende por 

qualidade de vida para os indivíduos. 

 

Em análise sobre a mensuração da qualidade de vida da população da cidade do Porto, em 

Portugal, os pesquisadores Luis Delfim Santos, Isabel Martins e Paula Brito (2004) 

argumentam que: 
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“As abordagens subjetivas da qualidade de vida urbana, privilegiando um 

nível de análise individual, procuram medir a percepção e o grau de satisfação 

dos cidadãos relativamente à sua qualidade de vida, valorizando aquela que é 

uma percepção baseada na experiência pessoal e introspectiva de cada um.” 

(Santos, Martins e Brito, 2004) 

 

As metodologias aplicadas nestes levantamentos são ferramentas que sustentam e baseiam as 

gestões urbanas, já que há um reconhecimento de que este é um caminho que deve ser 

explorado para a identificação das necessidades dos indivíduos e de suas aspirações. Desta 

maneira, a partir desses levantamentos, é possível identificar a percepção da população em 

relação aos diferentes componentes da qualidade de vida, principalmente para aqueles que 

estão engajados no acompanhamento da atuação dos gestores públicos na execução de 

políticas públicas. Como reflexo disso, constitui-se como um elemento adicional capaz de 

apoiar decisões, definir estratégias e priorizar ações públicas (Johannsson, 2002, Veenhoven, 

2002 e Moller e Dickow, 2002). 

 

Entre algumas propostas de pesquisadores para se mensurar a qualidade de vida está a busca 

da identificação da distância entre o que se deseja e o que se alcança efetivamente, ou seja, 

pelos estágios de consciência a respeito dos graus de prazer ou felicidade experimentados 

(Scanlon, in Nusbaum & Sen, 1995:185); ou, a partir de um julgamento que se propõe 

subjetivo, feito pelo próprio pesquisador, sobre o que tornaria a vida melhor. Em todos eles, 

devemos levar em conta que a definição do que é qualidade de vida varia em razão das 

diferenças individuais, sociais, culturais, bem como pela acessibilidade a serviços básicos e às 

inovações tecnológicas. 

 

3. PROGRAMA BOGOTÁ CÓMO VAMOS 

 

Da década de 90 até os dias atuais, a capital da Colômbia, Bogotá, passou por um processo 

urbanístico que a transformou de uma metrópole que era um símbolo de violência, com 

graves problemas sociais, como tráfico de drogas, poluição e corrupção, a um exemplo para 

outras cidades de países subdesenvolvidos. Entre os responsáveis por esta façanha está o 

movimento Bogotá Cómo Vamos. 

 

Criado durante a campanha eleitoral de 1997, o projeto Bogotá Cómo Vamos foi uma 

iniciativa conjunta de três instituições: a Casa Editorial El Tiempo (que edita o principal 
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jornal do país), a Fundación Corona e a Cámara de Comercio de Bogotá, com um 

posicionamento intersetorial e apartidário. Seu objetivo central é, desde o início, levantar 

dados sobre qualidade de vida da capital colombiana e confrontá-los com as promessas feitas 

durante as campanhas para prefeito. Além disso, visa melhorar os vários indicadores do 

município e, ao mesmo tempo, ajudar o cidadão a conhecer sua cidade e orgulhar-se dela. 

Para atingir esses objetivos, o programa exige que o governo municipal seja absolutamente 

transparente e planeje como será a administração, elaborando um programa de metas a serem 

alcançadas ao longo da gestão. 

 

Bogotá foi a primeira cidade no mundo a implementar um programa baseado não apenas em 

indicadores socioeconômicos objetivos, focados no município, mas também em indicadores 

subjetivos, que visam captar a percepção dos moradores sobre o desempenho dos 

governantes, com base na evolução desses indicadores. Assim sendo, o movimento ficou 

responsável por organizar e divulgar indicadores de qualidade de vida de Bogotá e com base 

nesse levantamento, pressionar a administração pública a adotar uma postura mais 

transparente – e, portanto, mais fiscalizável. 

 

Entre as principais ações do movimento colombiano estão a criação e constante atualização de 

um banco de dados com indicadores referentes a 16 aspectos da cidade de Bogotá: 

 

 Cultura; 

 Descentralização governamental; 

 Desenvolvimento econômico; 

 Educação; 

 Espaço público; 

 Finanças públicas; 

 Gestão pública; 

 Habitação; 

 Meio ambiente; 

 Participação; 

 Pobreza e igualdade; 

 Responsabilidade social; 

 Saúde; 

 Segurança; 
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 Serviços públicos; 

 Trânsito. 

 

A sistematização dessas informações também permitiu que a sociedade avaliasse ao longo dos 

anos os avanços conseguidos e auxiliasse os próprios candidatos a prefeito da cidade a 

montarem seus planos de governo. 

 

Com a participação e envolvimento da população, foi possível mudar a realidade da cidade. 

Um dos avanços mais significativos está na redução da taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes em Bogotá, que caiu de 80 mortes em 1993, para 18 em 2006. Outra conquista foi 

no combate à sonegação de impostos e, em contrapartida, o crescimento da arrecadação de 

impostos pela prefeitura: por terem a opção de escolher onde querem que os recursos dos 

tributos sejam aplicados, os moradores passaram a pagar espontaneamente um acréscimo de 

10% sobre o valor regular do imposto de habitação equivalente ao nosso Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU). 

 

A principal conquista em termos de democracia participativa se deu com a criação de uma lei 

que obriga o prefeito a seguir à risca o seu plano de campanha, sob pena de sofrer 

impeachment. Esta lei, além de assegurar o cumprimento das promessas dos governantes, 

permitiu que as melhores iniciativas de gestão pública fossem perpetuadas entre uma gestão e 

outra. 

 

Em quinze anos de existência, o movimento Bogotá Cómo Vamos ajudou a melhorar os 

indicadores dos principais temas de responsabilidade pública do município. 

 

4. IRBEM – INDICADORES DE REFERÊNCIA DE BEM-ESTAR NO MUNICÍPIO 

 

Em uma iniciativa inédita no Brasil, a Rede Nossa São Paulo
1
 lançou em junho de 2009 uma 

mobilização para elaborar um conjunto de indicadores que reúnem aspectos objetivos e 

também subjetivos sobre as condições de vida em São Paulo. O objetivo da construção do 

IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município) é orientar ações de 

                                                 
1 O Movimento Nossa São Paulo foi lançado em 2007 e visa promover iniciativas que possam recuperar para a sociedade os 

valores do desenvolvimento sustentável, da ética e da democracia participativa. Em 2010 passou a se chamar Rede Nossa São 

Paulo. 
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empresas, organizações, governos e toda a sociedade, considerando como foco principal o 

bem-estar das pessoas. 

 

Através deste levantamento, a Rede Nossa São Paulo conseguiu mobilizar a Câmara de 

Vereadores da cidade a aprovar uma lei que obriga o prefeito a divulgar um plano de governo 

em até 90 dias após assumir o cargo e a prestar contas à população a cada seis meses. Não foi 

incluída nessa lei o mecanismo do impeachment instituído na capital Colombiana a partir da 

ação do Programa Bogotá Cómo Vamos, pois para tanto seria preciso alterar a Constituição 

Brasileira. 

 

Na primeira etapa de construção desse indicador, realizou-se  uma consulta pública, de junho 

a outubro de 2009, com a participação de mais de 36 mil pessoas, para a identificação de uma 

série de aspectos que, na percepção da população, constituem a qualidade de vida. Após esta 

primeira fase, a Rede Nossa São Paulo e o IBOPE Inteligência
2
 selecionaram o que foi 

apontado como mais importante para o bem-estar dos cidadãos paulistanos e incorporaram 

tais itens à pesquisa anual de percepções da população sobre a cidade, em 25 temas. São eles: 

 

 Acessibilidade para pessoas com deficiência 

 Aparência e Estética 

 Assistência Social 

 Consumo 

 Cultura 

 Desigualdade Social 

 Educação 

 Esporte 

 Habitação 

 Infância e Adolescência 

 Juventude 

 Lazer e Modo de Vida 

 Meio Ambiente 

 Relações com animais 

 Relações Humanas 

 Religião e Espiritualidade 

 Saúde 

                                                 
2 IBOPE Inteligência é a unidade do Grupo IBOPE que realiza pesquisas de mercado, opinião pública, produtos, serviços, 

marcas, comunicação, consumo, eleições e políticas públicas. Realiza estudos customizados, qualitativos e quantitativos 

gerando informações estratégicas de acordo com as necessidades dos clientes. 
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 Segurança 

 Sexualidade 

 Tecnologia da Informação 

 Terceira Idade 

 Trabalho 

 Transparência e participação política 

 Transporte/ Trânsito (mobilidade urbana) 

 Valores Pessoais e Sociais 

 

Desde então, o IBOPE Inteligência realiza anualmente um estudo quantitativo de opinião 

pública (2009, 2010 e de 2011) para levantar o nível de satisfação em relação aos temas e 

aspectos identificados na consulta pública como mais importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar na cidade, desta vez com representatividade em relação ao perfil e número de 

moradores por região, permitindo o acompanhamento da evolução destes indicadores. 

 

Além dos dados relacionados ao bem-estar, a pesquisa IBOPE também aborda o índice de 

confiança da população em instituições, a satisfação com os serviços públicos e a 

administração municipal, e a percepção sobre a segurança na cidade (realizada, também 

anualmente, às vésperas do aniversário da cidade). 

 

5. PERCEPÇÕES DOS BOGOTANOS E PAULISTANOS EM ANÁLISE 

COMPARATIVA 

 

Para compreender a evolução e as semelhanças e diferenças entre os levantamentos realizados 

em Bogotá e São Paulo, este artigo analisa os resultados obtidos pelas pesquisas descritas nas 

seções anteriores, realizadas em ambas as cidades nos 3 últimos anos avaliados. 

 

Neste período, o levantamento na cidade de Bogotá foi realizado em parceria com a Ipsos 

Napoléon Franco
3
, durante o segundo semestre de cada ano. A quantidade entrevistados em 

cada ano foi superior a pouco mais de 1.500 moradores da cidade, entre homens e mulheres 

com 18 anos ou mais, em diferentes níveis de classificação socioeconômica e na região 

urbana do município. 

 

                                                 
3 Empresa do grupo IPSOS (Instituto francês de pesquisa) localizada na Colômbia e que atua em diversas metodologias e 

com diferentes abordagens de pesquisas, dentre as quais estão os estudos de Opinião Pública e Política, representada pela sua 

unidade de negócio Ipsos Public Affairs. 
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Por sua vez, em São Paulo, o levantamento realizado pelo IBOPE Inteligência entrevistou em 

cada ano, exatamente 1.521 moradores, entre homens e mulheres com 16 anos ou mais, que 

representam a população em diferentes níveis socioeconômicos localizada na região urbana da 

cidade. 

 

Inicialmente, algumas perguntas gerais são realizadas em ambas as pesquisas, de forma que se 

obtenha um retrato do cenário geral de percepções que os bogotanos e os paulistanos têm em 

relação à vida que levam em cada cidade. 

 

Após esta contextualização inicial, já é possível identificar as diferenças entre as 

metodologias empregadas em cada levantamento: o estudo realizado em Bogotá aborda 

algumas questões diretas sobre os sentimentos dos entrevistados em relação à cidade, antes 

que sejam avaliados os temas ou aspectos relativos ou subjetivos que podem qualificar os 

indicadores de qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Os bogotanos são inqueridos em 

relação ao orgulho que sentem em relação à cidade, se em sua opinião as coisas de maneira 

geral estão caminhando bem ou mal, assim como se estão satisfeitos com a forma que vivem. 
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OBS: o nível de orgulho é medido através de uma escala de 5 pontos, onde 1 significa que 

não estão está nada orgulhoso e 5 que está muito orgulhoso e os percentuais observados 

correspondem a soma das menções de notas 4 e 5. Para a medida de satisfação, aplica-se a 

escala de muito satisfeito, pouco satisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito, pouco 

insatisfeito e muito insatisfeito e os percentuais observados correspondem à soma das 

menções a muito ou pouco satisfeitos. 
 

Já a pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência para a Rede Nossa São Paulo na capital 

paulista, não pergunta diretamente e de forma geral ou abrangente como na pesquisa em 

Bogotá a avalição dos entrevistados sobre esses aspectos. No caso do IRBEM, o índice é 

construído através das avaliações dos 169 itens divididos em 25 categorias (em 2011) ou 

temas avaliados no decorrer do questionário. 

 

Para cada item avaliado, solicita-se ao entrevistado que atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 

indica que está totalmente insatisfeito com aquele aspecto na cidade e 10 indica que está 

totalmente satisfeito. Após os entrevistados avaliarem criteriosamente cada aspecto, a partir 

das notas médias obtidas, é realizado o agrupamento destas médias e feito um novo cálculo a 

partir delas, de maneira que componham uma única nota média. 
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Como pode ser observado no quadro acima, o nível de satisfação da população paulista é 

mensurado através da quantidade de aspectos avaliados que foram considerados acima da 

média da escala, no caso 5,5. Comparando-se o nível de satisfação dos moradores com a 

cidade, observamos índices em patamares bastante diferentes entre as duas cidades:  

 

 

 

O levantamento em Bogotá, assim como em São Paulo, avalia diversos aspectos relacionados 

a temas específicos (conforme apontado nos capítulos 3 e 4), mas estas percepções gerais para 

identificar o nível da satisfação da população de cada cidade seguem princípios 

metodológicos diferentes em sua concepção e análise. 

 

65% 63% 
56% 

19% 
24% 22% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

Nível de satisfação dos moradores com a 
cidade 

Bogotá

São Paulo



Página 14 de 24 

 

A percepção da população de Bogotá neste momento da pesquisa é uma declaração 

espontânea e geral, sem reflexão dos aspectos concretos que influenciam sua vida. Portanto, a 

tendência é que o índice, nessa cidade, seja mais positivo. Por sua vez, na pesquisa realizada 

em São Paulo, o morador entrevistado já avaliou uma série de aspectos e temas de forma 

individual, o que torna sua percepção mais seletiva e criteriosa, o que se reflete nas diferenças 

entre os níveis de satisfação geral com a cidade dos dois levantamentos. 

 

Retomando a reflexão sobre o que os indivíduos consideram como qualidade de vida, vale 

observar que os levantamentos de Bogotá e de São Paulo tentam captar a percepção da 

população para esta medida, a princípio, de forma mais abrangente, mas de maneiras bem 

distintas: 

 

 

O contexto da qualidade de vida, por muitas vezes, está relacionado no inconsciente da 

maioria das pessoas com as possibilidades financeiras que um indivíduo dispõe ou com aquilo 
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que o seu dinheiro pode proporcionar. A sensação de tranquilidade e conforto que uma boa 

situação financeira proporciona é refletida pela percepção que se tem sobre aquilo que se 

entende por uma vida com qualidade. 

 

No levantamento de Bogotá, o enunciado da pergunta faz referência à situação financeira, o 

que pode fazer com que o morador a associe, mesmo que inconscientemente, a uma qualidade 

de vida melhor. Por sua vez, no levantamento de São Paulo, utiliza-se na pergunta o termo 

“qualidade de vida”, o que torna a questão mais abrangente e subjetiva, trazendo portanto uma 

carga de interpretação pessoal do respondente sobre aquilo que ele entende como qualidade de 

vida. Nossa hipótese é que o conceito de uma melhor situação financeira é um fator 

fortemente considerado ao se avaliar o tema nesta situação. 

 

Dessa maneira, não é possível afirmar com convicção que estas perguntas medem a qualidade 

de vida da mesma forma, pois além do aspecto tratado anteriormente, o contexto econômico 

vivido por cada país no momento da pesquisa que deve ser considerado quando estas 

percepções forem comparadas. 

 

Vale dizer apenas que no momento em que essa pergunta é feita ao entrevistado em Bogotá, 

ele ainda não havia feito a avaliação de quaisquer aspectos ou temas, enquanto na pesquisa 

com o morador de São Paulo esta pergunta é feita logo na sequência destas avaliações. Assim 

sendo, pode-se presumir que a resposta do paulistano a esta questão é mais qualificada e 

reflete uma percepção dentro de um contexto social, econômico e também político já avaliado 

anteriormente, o que, consequentemente deve ter gerado reflexão sobre os mais diferentes 

aspectos. 

 

6. REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS DAS PESQUISAS NAS CIDADES 

 

Neste artigo foram eleitos alguns aspectos comuns entre as pesquisas de percepção com as 

populações de Bogotá e de São Paulo, de modo a estabelecer um paralelo entre as duas 

metodologias aplicadas, bem como identificar a abrangência de cada uma delas. 

 

Educação: em Bogotá esta avaliação é realizada com base na percepção dos entrevistados 

sobre a qualidade do ensino dispensado às crianças e jovens, enquanto a pesquisa em São 

Paulo avalia um conjunto de itens que compõem a estrutura de ensino no município. Ambos 

os estudos perguntam sobre o grau de satisfação que os moradores de cada cidade têm em 



Página 16 de 24 

 

relação à educação, porém em Bogotá está pergunta é aplicada em uma escala de 1 a 5, 

enquanto em São Paulo esta  avaliação é realizada em uma escala de 1 a 10, sendo que tanto 

em uma quanto na outra escala, há uma equivalência semântica entre as notas e o nível de 

satisfação, que vai do totalmente ou muito insatisfeito (ponto mínimo) até o totalmente ou 

muito satisfeito (ponto máximo). 

 

 

 

Comparando-se as pesquisas nas duas cidades, observa-se que a percepção dos bogotanos 

sobre a educação, considerando a soma de notas 4 e 5, é mais positiva do que a média das 

notas atribuídas numa escala de 1 a 10 na avaliação feita em São Paulo. 
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SÃO PAULO: Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa que o(a) Sr(a) 

está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que o(a) sr(a) está 

totalmente SATISFEITO(A), que nota o(a) Sr(a) daria para: 

 

Estabelecendo um paralelo entre as duas formas de avaliações, a pesquisa do Programa 

Bogotá Cómo Vamos busca a percepção sobre este aspecto de maneira mais abrangente, 

obtendo um índice de satisfação considerado elevado para a educação na cidade (60% ou mais 

de satisfação nos anos analisados). Por sua vez, a pesquisa do IRBEM recorre à análise de 

diferentes dimensões e utiliza-se de uma escala de avaliação mais sensível e criteriosa para 

compor uma média geral, que neste caso, não ultrapassa a nota 5 nos últimos 3 anos medidos 

na pesquisa em São Paulo. 

 

Saúde: para esta questão de gestão pública, a pesquisa em Bogotá, além de perguntar o grau 

de satisfação geral com o serviço de saúde que a população está recebendo, procura 

complementar esta informação com outras percepções, tais como, quanto tempo o indivíduo 

aguarda entre a solicitação de atendimento e o momento em que é atendido, e ainda se 

acredita que o município lhe garante adequadamente o direito a uma saúde de qualidade.  

Neste momento, o bogotano reflete mais sobre elementos que compõem o que ele acredita ser 

um sistema de saúde satisfatório, o que torna, portanto, a sua avaliação mais criteriosa. Por 
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isso, observam-se índices inferiores para a satisfação geral com a saúde, comparados àqueles 

obtidos para a educação, por exemplo. 

 

Na pesquisa do IRBEM, a metodologia de avaliação permanece a mesma utilizada para 

educação ou para os demais aspectos, o que padroniza a medida de percepção adotada para 

todos os itens avaliados que compõem a nota geral de um determinado tema. Desta maneira, 

quando se avalia a satisfação com a saúde em São Paulo, não se observa uma variação entre 

essa área e as demais áreas avaliadas que seja decorrente da metodologia. 

SÃO PAULO: Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa que o(a) Sr(a) está 

totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que o(a) sr(a) está totalmente 

SATISFEITO(A), que nota o(a) Sr(a) daria para: 
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Segurança Pública: devido à importância do tema para a cidade de Bogotá, este aspecto é 

bastante aprofundado na pesquisa do Programa Bogotá Cómo Vamos, trazendo abordagens 

distintas para o mesmo tema e identificando a percepção da população sobre variados 

aspectos. A percepção sobre o sentimento de segurança da população de Bogotá é medida 

sobre dois prismas: no bairro e no município. 

 

 

O índice de segurança da pesquisa é definido a partir das notas 4 e 5 atribuídas pelos 

entrevistados, enquanto a média é representada pelas notas 3 e o índice de insegurança 

representa as notas 1 e 2, sendo que esses índices são compostos através de uma escala de 

avaliação onde a nota mínima significa que se sente muito inseguro e nota máxima significa 

que se sente muito seguro. 

 

Observa-se que a sensação de insegurança do bogotano no decorrer dos anos é maior quando 

se pensa no município como um todo comparado a quando se avalia a segurança no âmbito do 
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bairro onde a pessoa entrevistada mora, ou seja, o entrevistado se sente mais seguro no bairro 

do que na cidade. 

 

Na pesquisa da Rede Nossa São Paulo, outros elementos são levados em consideração na 

composição do índice de satisfação com a segurança na cidade, a exemplo dos demais temas 

avaliados. Mas, apesar das diferenças, podemos observar uma variação semelhante à 

observada em Bogotá no que se refere à diferença entre a percepção de segurança na cidade e 

no bairro. 

SÃO PAULO: Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa que o(a) Sr(a) está 

totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que o(a) sr(a) está totalmente 

SATISFEITO(A), que nota o(a) Sr(a) daria para: 

 

 

Em linhas gerais, independente da forma de avaliação empregada para este tema nas duas 

pesquisas, observa-se que a sensação de segurança na cidade, de forma geral, é menor do que 

a sensação que se tem de segurança no bairro onde vivem os entrevistados de Bogotá ou de 

São Paulo, o que retrata um comportamento e uma percepção da realidade muito similar entre 

eles, independente das gestões públicas a que estejam submetidos. 
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Mobilidade Urbana: a avaliação deste tema em Bogotá é realizada de forma abrangente, 

uma vez que é medida a percepção da população em relação a aspectos como o tempo de 

deslocamento que levam para realizar suas principais atividades diárias, tais como ir para o 

trabalho ou escola. Além disso, procura classificar o grau de satisfação dos moradores da 

cidade em relação aos meios de transporte utilizados e também avaliar outros aspectos que 

proporcionam condições de trânsito e mobilidade, tanto para veículos quanto para pedestres, 

tais como manutenção de ruas e avenidas, sinalização das vias públicas, desvios de obras, 

locais de estacionamento, fiscalização de trânsito e campanhas de conscientização para evitar 

acidentes. 

 

 

 

 

Muitos dos aspectos abordados na pesquisa do Programa Bogotá Cómo Vamos são avaliados 

também no IRBEM, mas de forma mais geral, uma vez que a Rede Nossa São Paulo promove 
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outro estudo de percepção sobre a mobilidade urbana na cidade de São Paulo, intitulado Dia 

Mundial Sem Carro
4
. Ainda assim, o IRBEM classifica o grau de satisfação do paulista a 

respeito dos principais itens que influenciam a sua vida considerando o trânsito e o transporte 

público. 

 

SÃO PAULO: Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa que o(a) Sr(a) 

está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que o(a) sr(a) está 

totalmente SATISFEITO(A), que nota o(a) Sr(a) daria para: 

 

Ao contrário do que se observa em outros temas avaliados nas duas pesquisas, este tema é 

tratado de maneira mais aprofundada em Bogotá por se tratar do único estudo na cidade a este 

respeito, o que exige um aprofundamento maior e a análise de outras dimensões que 

influenciam a qualidade de vida do bogotano. Ainda assim, é possível constatar em ambas as 

pesquisas que a mobilidade urbana é classificada abaixo da média de satisfação nas duas 

cidades, justamente por serem metrópoles urbanas que caracteristicamente veem no trânsito e 

nas formas de transporte proporcionadas pelas suas gestões municipais, um dos maiores 

problemas a serem enfrentados. 

                                                 
4
 No dia 22 de setembro de cada ano foi instituído em várias cidades no mundo o Dia Mundial Sem Carro, um 

movimento de conscientização e reflexão sobre os problemas causados pelo uso intenção de veículos como 

forma de deslocamento, sobretudo em grandes centros urbanos e é um convite ao uso de meios alternativos de 

transporte, como a bicicleta. A Rede Nossa São Paulo realiza para este evento uma pesquisa de percepção da 

população paulista sobre as condições de trânsito e mobilidade na cidade que é divulgada na ocasião do evento. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme discutido no início deste artigo, as pesquisas de percepção sobre aspectos que 

compõem indicadores de qualidade de vida são estudos abrangentes e que detalham uma 

grande variedade de temas que influenciam a vida da população destas cidades naquilo que 

entende por proporcionar melhor condição de vida, principalmente em seus aspectos mais 

subjetivos. 

 

Neste artigo, procuramos estabelecer os paralelos entre as pesquisas realizadas pelo Programa 

Bogotá Cómo Vamos e pelo IRBEM, não com o objetivo de determinar qual delas é a melhor 

ou mais eficiente na constituição destes indicadores, mas sim identificar os parâmetros 

necessários para se executar este tipo de avaliação, considerando cada uma das realidades 

observadas em Bogotá e São Paulo. Cada pesquisa aborda os temas considerados importantes 

e que têm significativo impacto no cotidiano social e na administração pública de cada cidade 

e avalia os diferentes temas com a profundidade que seus idealizadores consideraram 

fundamentais, para que, desta maneira, fosse um instrumento útil para que as administrações 

públicas viabilizassem melhorias e redistribuíssem recursos para as áreas pior avaliadas pela 

população. 

 

Longe de propor o que deve ser melhorado nesta ou naquela metodologia de pesquisa, nossa 

intenção neste artigo é trazer à luz uma reflexão sobre o que podemos tirar de melhor do 

estudo em Bogotá para ser aplicado no estudo em São Paulo e vice-versa. Estas iniciativas já 

são importantes por promoverem a participação da população nas decisões e definições 

políticas e administrativas de municípios, estados ou mesmo países e, portanto, devem ser 

estimuladas e incentivadas. Dado que o tema da qualidade de vida do cidadão nas grandes 

cidades é preocupação geral e tema de inúmeros estudos em diferentes vertentes, esta 

preocupação deve entrar na agenda dos nossos governantes como um tema prioritário e 

urgente. 
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