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RESUMO 

 

O texto consolida aspectos da percepção da população sobre desenvolvimento humano em um 

indicador subjetivo sintético: o Índice de Desenvolvimento Humano Percebido (IDH-P). A análise 

direta as prioridades da população brasileira, e em comparação com as mundiais, através do 

questionário da pesquisa Meu Mundo da ONU, incorporado no SIPS, os três elementos de destaque 

representam os três componentes do IDH. A aplicação de análise de componentes principais a mais 

de duas dezenas de questões subjetivas permite eliminar a redundância entre questões subjetivas 

similares, revelando convergência de temas em duas vertentes, indicadores de chances versus de 

resultados e a dicotomia existente entre indicadores internos sobre o status do indivíduo e 

percepções externas sobre o meio e políticas associadas. A relação entre os componentes do IDH 

e do IDH-P se mostra relativamente aderente. Em particular, quando tratamos sobre percepções 

internas. Apresenta-se um ranking do IDH-P para mais de uma centena de países, ficando o Brasil 

na 62a posição. Investigaram-se ainda os pesos atribuídos a cada um dos três componentes do IDH-

P para a satisfação com a vida reportada pelos indivíduos. Os resultados não estão em desacordo 

com a métrica de igualdade de pesos que é usada no cálculo do IDH padrão quando levamos em 

conta a dicotomia entre indicadores de chances e de resultados. Por outro lado, rejeitamos a 

hipótese de que diferentes faixas etárias conferem pesos diferenciados aos componentes do IDH. 

De forma geral, a construção do IDH-P permite, por meio de um indicador sintético de cunho 

subjetivo, análises complementares àquelas realizadas com o IDH tradicional. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O texto tem como objetivo consolidar aspectos da percepção da população sobre desenvolvimento 

humano em um indicador subjetivo sintético. O objetivo é construir um Índice de 

Desenvolvimento Humano Percebido (IDH-P) usando os componentes do IDH, leia-se renda, 

saúde e educação em sua versão subjetiva. Também foi posteriormente adicionada à análise a 

dimensão das condições de trabalho. Primeiramente, é feita uma análise das prioridades da 

população brasileira em termos de políticas públicas vis-à-vis a população mundial através do 

questionário da pesquisa Meu Mundo (My World), da ONU, incorporado no SIPS. As prioridades 

mundiais são “Educação de qualidade” e “Melhoria dos serviços de saúde”, nesta ordem, no caso 

brasileiro há inversão da ordem destas prioridades, com saúde aparecendo em 85,5% dos 

questionários e educação em 81,8% deles.  De toda forma, os três elementos de destaque tanto no 

Brasil, como no mundo representam os três componentes do IDH.  

A aplicação de análise de componentes principais a mais de duas dezenas de questões 

subjetivas permite eliminar a redundância entre questões similares, revelando convergência de 

temas em duas vertentes, indicadores de chances e versus de resultados e a dicotomia existente 

entre indicadores internos sobre o status do indivíduo e percepções externas sobre o meio e as 

políticas associadas. É explorada ainda a nível de países a relação entre os respectivos 

componentes do IDH e do IDH-P, e a partir dos resultados tem-se que as percepções dos indivíduos 

com renda, educação, saúde e trabalho são relativamente aderentes com os seus homólogos 

objetivos. Em particular, quando tratamos sobre percepções internas sobre o status do indivíduo e 

menos sobre as percepções externas sobre as políticas associadas. Apresenta-se um ranking 

mundial do IDH-P, ficando entre 109 países, em primeiro lugar Singapura e em último e 109o lugar 

o Haiti, ficando o Brasil na 62a posição. 

Similarmente analisa-se a nível de observações individuais da correlação entre cada 

componente do IDH-P e a renda per capita, assim como a correlação dos primeiros com a idade 

onde contata-se trajetórias no ciclo da vida para trabalho para componentes internos de trabalho e 

de saúde. Finalmente, investigaram-se neste capítulo os pesos atribuídos a cada um dos três 

componentes do quadro do IDH-P, que são comuns aos indicadores setoriais do IDH, para a 

satisfação com a vida atual dos indivíduos. Os resultados da regressão mostram um peso de 64,2% 

atribuído à percepção interna de renda e um de 17,6% para a percepção externa deste componente. 

A percepção interna de saúde obteve peso de 8,9% e a externa de 9,1%, enquanto a percepção 
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externa de educação teve peso nulo. Estes resultados sugerem que a soma dos pesos atribuídos a 

cada elemento, embora diferente da igualdade de pesos do IDH padrão, não é distante, em ordem 

de grandeza, dos pesos estimados a partir de uma equação similar de satisfação com a vida 

realizada com indicadores objetivos do IDH. Na verdade, como educação é um indicador de 

chance, que explica mais da metade da variabilidade da expectativa de vida e da renda, indicadores 

de resultado, logo a hipótese de pesos iguais não parece particularmente inadequada em nenhum 

dos exercícios reportados. Complementarmente, rejeitamos a hipótese de que diferentes faixas 

etárias conferem pesos diferenciados aos componentes do IDH. De forma geral, a construção do 

IDH-P permite, por meio de um indicador sintético de cunho subjetivo, análises complementares 

àquelas realizadas com o IDH tradicional. 
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1. Visão Geral  

 

As três principais variáveis explicativas da satisfação com a vida abordadas neste estudo - 

renda, saúde e educação - correspondem aos três componentes do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). O relatório pioneiro da Organização das Nações Unidas (ONU, 1954) apresentou 

a ideia de que a renda per capita não deve ser o único indicador usado para medir o padrão de vida 

das pessoas. Isto foi seguido por uma ampla variedade de estudos da literatura que convergiram 

para formar o Índice de Desenvolvimento Humano (ONU, 1990). Este capítulo estende os 

resultados de Neri (2008) incorporando as percepções sobre a renda, saúde e educação na 

metodologia do IDH, o que possibilita a construção de um Índice de Desenvolvimento Humano 

Percebido (IDHP). Uma vantagem dessa abordagem é a comparabilidade dos resultados com os 

rankings do IDH, referência dentro da multidimensionalidade de ferramentas de indicadores 

sociais. Cada uma destas três dimensões corresponde a grupos bem estabelecidos de políticas 

sociais. Os dados qualitativos em mãos podem ajudar a lançar luz sobre a forma como os 

beneficiários atuais ou potenciais percebem os processos e resultados associados com as políticas 

de educação, saúde e renda. Nós também vamos adicionar a dimensão condições de trabalho para 

a análise. Acesso ao trabalho e sua qualidade percebida, pois (i) também estão sujeitas a políticas 

governamentais diretas, (ii) ocupam um papel central na literatura de determinação da felicidade 

e (iii) se encaixam bem dentro de uma perspectiva de ciclo de vida, que é a estrutura básica de 

análise utilizada aqui. 

Vamos acompanhar a literatura que avalia a qualidade em diversas dimensões da vida, 

usando o ciclo de vida como um quadro de análise com foco na idade como uma das principais 

variáveis aqui analisadas. Cada componente do IDH está fortemente relacionado com uma fase 

específica do ciclo de vida. De forma simplificada, o ciclo começa com a educação formal, que é 

experimentada na sua fase inicial, quando há tanto uma janela de maior capacidade de 

aprendizagem do que mais tarde, como também mais tempo à frente para recuperar o custo do 

investimento em capital humano, em termos de rendimentos do trabalho. A segunda fase está 

relacionada com o período de geração de renda, principalmente acumulado a partir do trabalho, 

que por sua vez é em grande parte determinado por decisões educacionais anteriores. Esta fase 

intermediária também irá garantir os recursos materiais para o período de aposentadoria, em 

termos de riqueza financeira, serviços de saúde, etc. Nós também iremos verificar a importância 

das condições de trabalho vis-à-vis a renda para os adultos não idosos. Finalmente, a maior parte 
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dos problemas de saúde observados em qualquer sociedade ocorre principalmente na última fase 

do ciclo de vida, e é em geral determinada por políticas públicas específicas (ou seja, o 

fornecimento dos serviços de saúde por parte do Estado), bem como as decisões de renda e de 

educação adotadas no passado.  

O impacto das medidas objetivas de renda sobre indicadores subjetivos também irá situar-

se no centro desta análise. Apesar de suas limitações, indicadores sociais baseados em renda per 

capita, tais como medidas padrão de desigualdade e pobreza baseadas diretamente em pesquisas 

domiciliares, estão no centro do debate social na América Latina e são o esteio para o economista 

em relação às questões sociais. Uma unidade de medida de renda (ajustada pela Paridade do Poder 

de Compra - PPP) também é uma figura útil para ser feita a comparação com outros custos e 

benefícios envolvidos em políticas públicas e nas tomadas de decisões por parte dos indivíduos.  

O capítulo está organizado da seguinte forma: na segunda seção do trabalho, estudamos as 

prioridades dos brasileiros elegidas através da pesquisa Meu Mundo (My World), da ONU, que 

foi replicada pelo IPEA na sua pesquisa domiciliar do SIPS. Em seguida, construímos um IDH 

Percebido entre os países latino-americanos por meio da extração dos componentes principais de 

uma rica variedade de questões especiais adicionadas à pesquisa do Gallup World Poll de 2007. A 

quarta seção explora, diretamente a partir de observações de nível individual, a relação entre os 

componentes do IDH Percebido, de um lado, e de renda e idade, do outro. A seção cinco explora 

a relação entre os componentes de desenvolvimento humano objetivos e subjetivos, utilizando a 

pesquisa completa do Gallup de 2006, de 132 países. Na seção seis usamos satisfação com a vida 

como uma métrica para extrair os pesos atribuídos separadamente aos componentes do IDH. 

Implementamos a mesma estratégia para os componentes do IDH Percebido e encontramos pesos 

razoavelmente próximos entre o desenvolvimento humano objetivo e subjetivo. Em seguida, 

traçamos um ranking do IDH Percebido sintético para mais de uma centena de países, usando a 

métrica tradicional do IDH (pesos iguais, cada componente valendo 1/3). As principais conclusões 

são deixadas para a parte final. 

 

2. Prioridades dos Brasileiros – A pesquisa Meu Mundo no Brasil 

A pesquisa Meu Mundo (My World) é uma iniciativa global comandada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). Seu objetivo é captar a voz das pessoas, suas prioridades e visões sobre o 

mundo para que os líderes globais possam se informar no âmbito da definição da nova agenda de 
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desenvolvimento para o mundo. Através de uma página na internet, a ONU pede para os indivíduos 

selecionarem 6 dentre 16 possíveis prioridades que fariam a maior diferença para a suas vidas e de 

suas famílias. Essa lista de 16 itens foi feita a partir de prioridades reportadas por pessoas pobres 

em pesquisas existentes e se encontram na pauta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) da ONU. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), por meio da pesquisa domiciliar do Sistema 

de Indicadores de Percepção Social (SIPS), levou a campo uma rodada em agosto de 2013 em que 

foram replicadas as perguntas do Meu Mundo. Foram aplicados mais de 10 mil questionários em 

agosto de 2013. Este esforço foi reconhecido pela atribuição ao Ipea de um prêmio da Campanha 

do Milênio da ONU por ter dado a maior contribuição da América Latina e Caribe para a pesquisa 

internacional. É uma contribuição não apenas quantitativa, mas também qualitativa ao IPEA por 

ter gerado pesquisa representativa do conjunto da população brasileira, fruto do esquema de 

amostragem usado aplicado a entrevistas cara a cara, e não pela internet. 

Incorporando entrevistas feitas posteriormente, no ano foram aplicados quase 20 mil questionários 

com a pergunta da pesquisa My World. Restringimo-nos aqui à amostra de pouco mais de 10 mil 

observações da pesquisa de agosto de 2013 que valeu o prêmio ao Ipea. Realizamos uma breve 

comparação de resultados brasileiros e globais. Primeiramente, as prioridades mundiais são 

Educação de Qualidade e Melhoria dos Serviços de Saúde, nesta ordem. No caso brasileiro, há 

inversão da ordem destas prioridades. Saúde aparece em 85,5% dos questionários aqui, com 

educação aparecendo em 81,8% dos questionários.  Há outras divergências entre a realidade 

brasileira e a mundial, destacadas a seguir. O brasileiro dá mais prioridade à Proteção contra o 

Crime e a Violência em relação à população mundial (5o lugar para os brasileiros com 51,4% e 7o 

no ranking global), reflexo do elevado índice de criminalidade do país, um dos principais 

problemas sociais tupiniquins. O mesmo não acontece com “Combater as Mudanças Climáticas” 

(16o no Brasil e 16o no Mundo), o que talvez indique a necessidade de realização de campanhas 

nacional e internacional para conscientização da população sobre a causa ambiental. Por outro 

lado, o brasileiro dá menor prioridade a Melhores Oportunidades de Trabalho (6o lugar presente 

em 44,8% das respostas contra 3o no mundo), o que pode ser um reflexo da recente expansão que 

houve no mercado de trabalho brasileiro, que se encontrava em 2013 próximo do pleno emprego. 

Apresentamos na tabela a seguir o ranking de prioridades brasileiros em geral segundo a pesquisa 

do Ipea. 
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Tabela 1 - Prioridades Brasileiras na Pesquisa Meu Mundo 

Prioridades Total 

Ordem 

Total 

Melhoria dos serviços de saúde 85,5% 1 

Educação de qualidade 81,8% 2 

Acesso a alimentos de qualidade 74,4% 3 

Governo honesto e atuante 65,1% 4 

Proteção contra o crime e a violência 51,4% 5 

Melhores oportunidades de trabalho 44,8% 6 

Melhoria nos transportes e estradas 38,8% 7 

Apoio às pessoas que não podem 

trabalhar 37,2% 8 

Acesso à água potável e ao saneamento 28,3% 9 

Proteção a florestas, rios e oceanos 19,5% 10 

Acesso à energia em sua casa 19,4% 11 

Eliminação do preconceito e da 

discriminação 16,9% 12 

Igualdade entre homens e mulheres 12,3% 13 

Liberdades políticas 8,8% 14 

Acesso ao telefone e à internet 8,8% 15 

Combater as mudanças climáticas 7,2% 16 

Fonte: SIPS/IPEA Agosto de 2013 

Incidentalmente, os três elementos de destaque tanto no Brasil como no mundo representam bem, 

no campo das políticas públicas, os três componentes do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) da ONU, quais sejam saúde, educação e renda. Como vimos, há inversões entre os dois 

universos na ordem entre educação e saúde, mas ambas ocupam os dois primeiros lugares nas 

prioridades da população. No terceiro lugar está a renda, mas muda a maneira como o terceiro 

componente do IDH é visto, se é do ponto de vista de possibilidade de consumo ou de geração de 

renda (produção). No mundo, que em geral vive um problema de desemprego crônico desde a crise 

de 2008, a terceira prioridade são as melhores oportunidades de trabalho. A terceira posição no 

Brasil é ocupada pelo acesso a alimentos de qualidade. Em suma, entre as 16 prioridades elencadas 

pela pesquisa Meu Mundo da ONU, há algumas inversões de ordem e de perspectiva quando 

comparamos os universos brasileiro e mundial. No entanto, o aspecto comum é que os três 

componentes do IDH, leia-se saúde, educação e renda ocupam o pódio das prioridades da 

população.  
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3. Construindo um Índice de Desenvolvimento Humano Percebido (IDHP)  

 

a. Estrutura Conceitual  

No quadro proposto inspirado em Veenhoven (2000) e Rojas (2007) devemos levar em 

conta a interação entre duas dimensões. Em primeiro lugar, se o indicador se refere às percepções 

internas sobre a vida do indivíduo ou percepções externas sobre a coletividade de indivíduos (por 

exemplo país ou cidade). Em segundo, se é relacionado com as oportunidades oferecidas ou 

resultados obtidos. Este quadro pode ser aplicado a Indicadores Gerais de Qualidade de Vida (QV) 

como satisfação com a vida ou adaptado para classificar qualquer indicador qualitativo como os 

que estão relacionados com os componentes do IDH. Por exemplo, o estado de saúde percebido 

de um indivíduo é um indicador de resultado enquanto o acesso aos serviços de saúde é claramente 

um indicador de chances (oportunidades). Como apontado em Neri (2008) cujos resultados são 

aqui estendidos, a divisão entre a qualidade interna e externa não é apenas intuitiva, mas 

corroborada pelos exercícios empíricos aqui apresentados, enquanto as diferentes oportunidades 

são bem fundamentadas na literatura de capacidades em oposição a funcionalidades proposta por 

Amartya Sen. 

 

 Tabela 1 

 As Quatro Qualidades da Vida 

 Externas Internas 

Oportunidades Qualidade das Instituições Capacidade pessoal de viver  

Resultados Felicidade Geral da Nação Satisfação Individual com a Vida 

  

b. Análise de Componentes Principais: Método  

A análise de componentes principais é uma metodologia útil quando você tem dados de um 

certo número de variáveis e acredita que existe alguma redundância entre elas - o que significa que 

algumas das variáveis estão correlacionadas entre si, possivelmente porque estão medindo a 

mesma coisa. Dada essa aparente redundância, é provável que, por exemplo, diferentes itens de 

um questionário não estão realmente medindo coisas diferentes; mais provável, podem estar 

medindo uma mesma dimensão de maneira diferente. No presente caso, por exemplo, "uma maior 

facilidade percebida de pagar as contas" e uma "elevada renda percebida" parecem significar 

basicamente a mesma coisa.  



11 

 

A metodologia consiste em reduzir o número de variáveis e envolve o desenvolvimento de 

medidas sobre uma série de variáveis observadas e, em um número menor, de variáveis artificiais 

- chamadas de componentes principais - que representam a maior parte da variância das variáveis 

observadas. Em essência, uma análise de componentes principais tem como objetivo a redução das 

variáveis observadas em um conjunto menor de variáveis artificiais, transformando variáveis 

redundantes em novas variáveis que podem ser utilizadas em análises posteriores como variáveis 

preditoras em uma regressão múltipla - ou em qualquer outro tipo de análise. 

Tecnicamente, um componente principal pode ser definido como uma combinação linear 

de variáveis observadas ponderadas de forma ótima. Ao realizar uma análise de componentes 

principais, é possível calcular uma pontuação para cada fator em um determinado componente 

principal. Cada observação individual realmente medida teria pontuações em cada um dos novos 

componentes, e as pontuações reais do mesmo sobre os itens do questionário original seriam 

otimamente ponderadas e depois somadas para calcular a pontuação de um determinado 

componente. 

Na realidade, o número de componentes extraídos através de uma análise de componentes 

principais é igual ao número de variáveis observadas sendo analisadas. Isto significa que uma 

análise de um questionário com muitos itens vai resultar em um número de componentes tão 

grande quanto o número de itens. No entanto, na maioria das análises, apenas os primeiros 

componentes não redundantes explicam quantidades significativas da variância, portanto apenas 

esses primeiros componentes são retidos, interpretados e usados em análises subsequentes. Os 

demais componentes explicam quantidades insignificantes da variância e, portanto, geralmente 

não são retidos e analisados. 

O primeiro componente extraído através de uma análise de componentes principais é 

responsável por uma quantidade máxima da variância total das variáveis observadas. Sob 

condições típicas, isto significa que o primeiro componente será correlacionado com pelo menos 

algumas das variáveis observadas, podendo ser correlacionado com muitas delas. O segundo 

componente extraído terá duas características importantes. Em primeiro lugar, este componente 

será responsável por uma quantidade máxima da variação no conjunto de dados que não foi 

contabilizada pelo primeiro componente. Novamente sob condições típicas, isto significa que o 

segundo componente será correlacionado com algumas das variáveis observadas que não exibem 

uma forte correlação com o primeiro componente. A segunda característica do segundo 
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componente é que ele não vai ser correlacionado com o primeiro componente. Literalmente, um 

cálculo da correlação entre os componentes 1 e 2 daria zero. Essa é a regra geral: os componentes 

restantes extraídos na análise exibem as mesmas duas características (cada componente é 

responsável por uma quantidade máxima de variância nas variáveis observadas que não foi 

contabilizada pelos componentes anteriores, e é não correlacionado com todos os componentes 

anteriores). A análise de componentes principais procede desta forma, com cada novo componente 

responsável por quantidades progressivamente menores e menores da variância - é por isso que 

apenas os primeiros componentes são normalmente retidos e interpretados. Quando a análise está 

completa, os componentes resultantes terão diferentes graus de correlação com as variáveis 

observadas, mas serão completamente não correlacionados uns com os outros. 

As variáveis observadas são padronizadas no curso da análise, isto é, cada variável é 

transformada de modo a ter média zero e variância um. O que queremos dizer com "variância total" 

no conjunto de dados é simplesmente a soma das variâncias dessas variáveis observadas. Uma vez 

que eles foram normalizados para ter variância valendo um, cada variável observada contribui com 

uma variância para a "variância total" do conjunto de dados. Por conseguinte, a variância total em 

uma análise de componentes principais será sempre igual ao número de variáveis observadas sendo 

analisadas, e os componentes que são extraídos para a análise irão dividir esta variação. Se há seis 

componentes, por exemplo, o primeiro componente pode ser responsável por 2,9 unidades de 

desvio total; talvez o segundo componente seja responsável por 2,2 unidades, e assim por diante, 

com a análise continuada deste modo até que toda a variância do conjunto de dados seja 

contabilizada. 

Abaixo está a forma geral para a fórmula para calcular as pontuações no primeiro 

componente extraído (criado) por meio de uma análise de componentes principais: 

 

C1 = b11 ( X1 ) + b12 ( X 2 ) + ... b1p (Xp) 

onde 

 

C1 = pontuação sobre o principal componente 1 (o primeiro componente extraído) 

b1p = o coeficiente da regressão (ou peso) para a variável observada p, tal como utilizado nas 

criação do componente principal 1 

Xp = pontuação sobre a variável observada p. 
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Por exemplo, suponha que o componente 1 no presente estudo foi a " satisfação com a saúde". 

Você pode determinar a pontuação de cada indivíduo no componente principal 1, usando a seguinte 

fórmula fictícia: 

 

C1 = 0,44 ( X1 ) + 0,40 ( X2 ) + 0,47 ( X3 ) + 0,32 ( X4 ) + 0,02 ( X5 ) + 0,01 ( X6 ) + 0,03 (X7) 

 

No presente caso, as variáveis observadas (as variáveis "X") foram respostas individuais das 

perguntas sobre percepções; X1 representa a pergunta 1, X2 representa pergunta 2, e assim por 

diante. Observe que diferentes coeficientes da regressão foram atribuídos às diferentes perguntas 

para calcular pontuações individuais no componente 1: para as primeiras perguntas foram 

atribuídos pesos relativamente grandes, que vão de 0,32 a 0,44, enquanto que para as últimas 

questões foram atribuídos pesos muito pequenos, variando de 0,01 a 0,03. 

Obviamente, uma equação diferente, com diferentes pesos de regressão, seria usada para calcular 

as pontuações no componente 2 (satisfação com a renda, por exemplo). Abaixo está uma ilustração 

fictícia desta fórmula: 

 

C2 = 0,01 (X1) + 0,04 (X2) + 0,02 (X3) + 0,02 (X4) + 0,48 (X5) + 0,31 (X6) + 0,39 (X7) 

 

Os resultados acima mostram que, na criação de pontuações para o segundo componente, muito 

peso seria dado às últimas perguntas e pouco seria dado para as primeiras.  

 

Os pesos de regressão das equações anteriores são determinados pelo uso de um tipo especial de 

equação chamada de “equação eigen”. Os pesos produzidos por estas “equações eigen” são pesos 

ótimos no sentido de que, para um determinado conjunto de dados, nenhum outro conjunto de 

pesos poderia produzir um conjunto de componentes que são mais bem-sucedidos para explicar a 

variância das variáveis observadas. Os pesos são criados a fim de satisfazer um princípio de 

mínimos quadrados semelhante (mas não idêntico) com o princípio dos mínimos quadrados 

utilizados na regressão múltipla. 

 

c. Estratégia Empírica  

Seguindo Kenny (2006) e sugestão de outros, decidimos não incluir variáveis objetivas nos 

exercícios de Análise de Componentes Principais (ACP) realizados a fim de permitir comparações 

posteriores entre os indicadores objetivos e subjetivos do IDH. Uma vez que o IDH é a principal 
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referência utilizada na literatura de bem-estar social multidimensional, decidimos neste momento 

usar sua estrutura proposta em três componentes separados e comparar com a sua respectiva versão 

subjetiva. Também introduzimos a questão das condições de trabalho a fim de posteriormente 

testar a sua relevância e se a conexão entre componentes específicos do IDH Percebido mudam 

em fases distintas do ciclo da vida: educação para indivíduos mais jovens (crianças e adolescentes 

com até 15 anos de idade), condições de trabalho para adultos não idosos (entre 16 e 64 anos de 

idade) e condições de saúde para os idosos (pessoas com 65 ou mais anos de idade). Indicadores 

monetários são a referência mais utilizada no estudo empírico na área de bem-estar social, e a 

união desses indicadores com a literatura de desigualdade e pobreza parece apropriada como uma 

variável de integração de diferentes vertentes da literatura (como uma figura ou uma variável de 

ponderação na agregação de percepções entre os indivíduos). Além de adotar amplamente o uso 

de variáveis baseadas na renda per capita e componentes do IDH utilizados na prática, os quatro 

ingredientes selecionados estão geralmente atribuídos a orçamentos e políticas setoriais 

específicos dentro de cada país. Em suma, a escolha é separar os indicadores subjetivos e objetivos 

para permitir comparações diretas entre eles, divididas em quatro grupos de indicadores setoriais 

específicos. Pode-se visualizar a abordagem do IDH Percebido usada aqui como uma síntese da 

perspectiva de atuais ou potenciais beneficiários no que diz respeito às possibilidades e resultados 

criados por políticas de educação, trabalho, saúde e renda. 

Nós aplicamos a ACP de duas maneiras. Extraímos os componentes principais combinando 

todas as questões específicas de cada setor para renda, educação, saúde e trabalho 

simultaneamente. A outra maneira é separando, a priori, as questões por estes quatro setores 

diferentes a fim de calcular os componentes do IDH Percebido separadamente, ou seja, um 

resultado desejável dessa análise, uma vez que esta divisão é útil para a organização institucional 

da política social. 

Aplicamos essas duas maneiras para dois ambientes espaciais/temporais: as Américas e o 

mundo. Começamos a análise no nível da América Latina usando perguntas especiais colocadas 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na sua pesquisa Gallup World Poll de 2007. 

Uma vantagem operacional deste conjunto de dados regional é o grande número de perguntas, 28 

no total, relativos a cada um dos componentes do IDHP. Este ambiente regional também oferece 

a possibilidade de utilizar a variável objetiva relacionada diretamente com o IDH, a saber, renda 

domiciliar per capita ajustada PPP. O contexto global nos fornece um conjunto de variáveis menos 
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rico, mas fornece mais graus de liberdade para estimar regressões com variáveis cross-country. 

Em suma, vamos usar o contexto das Américas para explorar os impactos das variáveis renda 

(objetiva) e idade calculados a um nível micro em diferentes componentes do IDHP. O mesmo 

tipo de exercício entre as variáveis objetivas e subjetivas serão estimados a nível mundial 

utilizando como variáveis explicativas componentes agregados do IDH e das variáveis do IDH 

Percebido. 

 

d. Resultados da Análise de Componentes Principais (ACP)  

A ACP permite escolher o sistema de ponderação adequado para diferentes indicadores de 

bem-estar diferentes usados dentro de cada exercício específico realizado por setor. A lógica 

consiste em permitir a determinação de pesos ótimos associados a cada atributo. Para isso, deve-

se obter um conjunto de novos atributos chamados fatores - que são uma combinação linear das 

variáveis originais - desde as percepções disponíveis. Um sistema de pesos associados com os 

atributos originais é gerado, a fim de reproduzir a sua gama completa de variabilidade. 

Trabalhamos com um total de 28 questões para as Américas a. Usamos uma Análise de 

Componentes Principais (ACP), a fim de reduzir a dimensão do problema. Começamos calculando 

os componentes principais e combinando todas essas variáveis em um teste preliminar para ver o 

que os dados nos dizem sem qualquer restrição específica ao setor. 

 

d.1) ACP América Latina – Juntando todas as questões subjetivas  

Este exercício indica que, mesmo sem qualquer tipo de restrição e com apenas algumas 

exceções, há uma divisão surpreendentemente clara de variáveis de acordo com as dimensões 

Interna (Inner) e Externa (Outer) e de acordo com o tipo de políticas setoriais (ou seja, as 

oportunidades ou resultados relacionados), que seria de se esperar. Fornecemos uma breve 

descrição no próximo exercício, a fim de aumentar a profundidade com divisões específicas de 

cada sector. Como vimos na explicação sobre a metodologia de ACP, os componentes que 

explicam uma parcela maior da variância aparecem em primeiro lugar. 

i) O primeiro fator componente, relacionado com a Percepção Interna com Saúde (Inner 

Health), inclui somente variáveis relacionadas a percepções momentâneas, como as 

duas questões sobre o estado de saúde auto reportado e duas perguntas sobre sensação 

de dores e/ou ansiedade.  

ii) O segundo fator tabelado, que diz respeito à Percepção Interna de Privação de Renda 

(Inner Income Deprivation), inclui quatro perguntas. Duas delas estão relacionadas à 
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insuficiência de renda para cobrir as despesas da casa e de comida, uma sobre a 

experiência de fome e outra acerca de sentimentos relacionados à renda. Este tipo de 

componente irá apresentar um sinal negativo na correlação com as medidas de 

satisfação com a vida. 

iii) O componente seguinte mistura 5 perguntas relacionadas com as percepções em geral 

externas sobre renda e condições de trabalho e uma pergunta sobre a percepção nos 

movimentos do padrão de vida individual. Esta é a única exceção de todas as 28 

questões no presente exercício de ACP e permanecerá como a única exceção nos outros 

exercícios, onde variáveis internas e externas se misturam num único vetor. 

iv) O componente seguinte, de Percepção Interna de Trabalho (Inner Work) combina duas 

perguntas semelhantes sobre satisfação com o trabalho. 

v) O próximo componente mistura três questões relacionadas a incapacidade de natureza 

mais permanente ligadas a presença de deficiências a serem entendidas como 

componente de Percepção Interna de Saúde.  

 

Somente neste ponto as percepções externas começaram a entrar de forma mais 

consistente na lista de componentes, indicando um poder explicativo da variância 

preponderante nas questões internas.  

vi) O componente seguinte pode ser chamado de componente de Percepção Externa de 

Acesso à Capital Humano, misturando três questões sobre o acesso à educação e aos 

serviços de saúde dentro das cidades ou países. 

vii) O próximo é semelhante ao anterior, mas combina informações sobre a satisfação com 

a educação e as políticas de saúde e pode ser rotulado como a Satisfação Externa com 

o Capital Humano.  

viii) A pergunta seguinte combina duas questões de percepções externas sobre a privação 

de renda e satisfação com políticas relacionadas ao trabalho. 

ix) O componente final mistura duas perguntas sobre a percepção externa da saúde e das 

oportunidades ligadas ao trabalho. 
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ACP América Latina – Juntando todas as perguntas subjetivas – Tabela 3 

  

  

INTERNO 
SAÚDE 

INTERNO 
PRIVAÇÃO 
RE RENDA 

EXTERNO 
RENDA/TRAB 

INTERNO 
TRABALHO 

INTERNO 
SAÚDE 

EXTERNO 
SAÚDE/ACESSO 

EDUC 

EXTERNO 
SATISFAÇÃO 
SAÚDE/EDUC 

EXTERNO 
PRIVAÇÃO DE 

RENDA E 
SATISFAÇÃO 

COM 
POLÍTICAS DE 

TRABALHO 
EXTERNO 

SAÚDE/TRAB 

  

  

  Fator1 Fator2   Fator3 Fator4 Fator5 Fator6 Fator7 Fator8 Fator9 

Sentimentos sobre o rendimento do seu domicílio - 
Vive confortavelmente ou se mantém com sua renda 

presente? 

24 -48 * 29   15   -4   5 2   -3   5 

Você acredita que presents as condições econômicas 
são boas ou não? 

-2 -2 
 

70 * -2   5   18 2   22   12 

No presente momento, você acredita que as condições 

econômicas como um todo estão melhorando ou 
continuam iguais? 

-2 -2 
 

76 * -2   6   7 2   14   8 

Você está satisfeito ou não com o esforços para cuidar 

do problema da pobreza? 

0 0 
 

14   0   -2   20 14   83 * -6 

No momento, você sente que o seu padrão de vida está 
melhorando ou continua igual?  

24 -22 
 

52 * 8   -3   -9 9   0   -8 

Houve alguma vez nos últimos doze meses onde você 
não teve dinheiro suficiente para prover abrigo ou 

moradia adequada para você ou sua família? 

3 72 * 4   2   -6   -2 -3   1   9 

Houve alguma vez nos últimos doze meses onde você 

ou sua família passaram fome?  

-10 72 * -8   -3   -6   6 -1   -2   -11 

Houve alguma vez nos últimos doze meses  onde você 

não teve dineheiro suficiente para comprar a comida 
que você ou sua família precisava? 

-10 82 * -11   -3   -1   2 0   -1   -3 
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MOBILIDADE (não tem problemas andando ao 

redor) 

36 -3 
 

3   5   70 * -3 0   -2   -4 

AUTO CUIDADO (não tem problemas para cuidar de 
si mesmo) 

10 -4 
 

0   1   80 * 0 0   -2   2 

ATIVIDADES USUAIS (não tem problemas para 

realizer os afarezeres usuais – trabalho, estudos, 
trabalho doméstico, atividades familiares ou 

atividades de lazer) 

37 -4 
 

1   5   73 * -2 2   1   -3 

DOR/ DESCONFORTO (não tem dor ou desconforto)  
68 -5 

 
5   1   28   4 2   -8   -7 

ANSIEDADE/ DEPRESSÃO (não é ansioso ou 
depressive)  

52 -10 
 

6   -2   12   19 1   -14   -13 

Quão boa ou ruim sua saúde é atualmente? 72 -13 
 

6   3   10   7 3   2   10 

Você está satisfeito com sua saúde pessoal? 
72 -1 

 
9   6   4   -5 7   9   1 

Na sua cidade ou area que voê vive, você está 

satisfeito ou insatisfeito com a disponibilidade de 
serviços de saúde de qualidade? 

5 -5 
 

12   -1   0   11 79 * 5   10 

Serviços de saúde no seu país país são acessíveis a 

qualquer pessoa que precise deles, independentemente 
da sua situação económica?  

4 0 
 

8   0   -1   69 24   5   15 

Não tem problemas de saúde que o impedem de fazer 

qualquer uma das coisas que as pessoas de sua idade 
normalmente podem fazer  

60 -4 
 

-1   7   22   -8 -2   8   5 

Se você tivesse que ir a um hospital por causa de um 

acidente ou doença, quem iria arcar com o custo de 
sua ajuda, o serviço público ou particular?  

-4 -10 
 

17   7   2   20 5   -6   75 

Você confia em cada um dos seguintes ou não: 

cuidados de saúde ou sistema médico?  

1 -1 
 

9   -2   0   19 68 * 15   8 
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Você está satisfeito com o sistema educacional ou 

com as escolas? 

4 0 
 

2   2   1   12 69 * 7   -17 

Educação no seu país é acessível a todos que querem 
estudar independente da situação econômica de cada 

um?  

9 -1 
 

5   1   -5   78 6   11   0 

A maioria das crianças nesse país tem oportunidade de 

aprender e crescer todo dia? 

-2 5 
 

10   1   1   58 19   22   -13 

Você está satisfeito com seu trabalho ou com o que 
você faz? 

8 -7 
 

8   95 * 4   1 0   1   3 

Em seu trabalho você tem oportunidade de fazer o que 

você faz melhor todo dia? 

6 -4 
 

5   96 * 5   1 -1   1   2 

As pessoas no seu país podem melhorar de vida 
trabalhando duro ou não? 

-5 -5 
 

31   2   7   30 6   1   -57 

Pensando na situação de emprego da cidade ou area 

que você vive atualmente, você diria que agora é um 
bom ou um mau momento para encontrar um 

emprego? 

12 -8 
 

52 * 10   -5   6 15   1   -13 

Você está satisfeito ou não com os esforços para 

aumentar o número e a qualidade dos empregos? 

2 -1 
 

18   3   -2   15 14   82 * -1 

  

Valores encontrados foram multiplicados por 100 e arredondados para o número inteiro mais próximo. Valores de Eingel superiores a 0,4 são sinalizados por um '*'. 

  

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007               
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d.2) ACP América Latina – Separando questões subjetivas em grupos de setores específicos 

O próximo exercício divide a priori as 28 variáveis relacionadas com o IDH Percebido em 

quatro grupos de elementos a fim de gerar índices setoriais separados tal como faz o IDH antes de 

agrega-los num índice sintético. As questões foram divididas da seguinte forma: 8 para renda, 5 

para as condições de trabalho, 12 para saúde e 3 para a educação. Começamos calculando os 

principais componentes para cada um destes quatro grupos de ingredientes do IDHP propostos: 

 

Fatores monetários e trabalhistas  

Proposta a priori 

Renda  

 Perguntas que são significativas para o primeiro vetor estão relacionados com o nível atual 

ou futuro de renda ou de privação enfrentada pelo indivíduo, quer no presente ou no passado, 

enquanto as questões do segundo vetor estão relacionadas com os resultados encontrados tanto no 

presente ou de forma prospectiva dentro do país: Fator 1 (Sentimentos sobre o rendimento do seu 

domicílio - Viver confortavelmente ou ficar com a renda atual; Neste momento você sente que o 

seu padrão de vida está ficando melhor igual?; Houve ocasiões, nos últimos doze meses, em que 

você ou sua família passaram fome?; Houve momentos, nos últimos doze meses, quando você não 

tinha dinheiro suficiente para comprar a quantidade de comida que você ou sua família precisava?); 

Fator 2 (Você acredita que as condições econômicas atuais em seu país são boas ou ruins?; Nesse 

momento, você acha que as condições econômicas em seu país como um todo estão ficando 

melhores ou iguais?; Você está satisfeito ou insatisfeito com os esforços para lidar com os pobres?) 
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Renda – 8 variáveis – Tabela 3.1 
 

Fator 1 – Interno Privação de  

Fator 2 – Externo Renda  

 

  

  Fator1   Fator2    
Sentimentos sobre o rendimento do seu domicílio - Vive 

confortavelmente ou se mantém com sua renda presente? 
-60 * 23   

 
Você acredita que presents as condições econômicas são 

boas ou não? 
-11   75 * 

 
No presente momento, você acredita que as condições 

econômicas como um todo estão melhorando ou continuam 

iguais? 

-6   77 * 

 
Você está satisfeito ou não com o esforços para cuidar do 

problema da pobreza? 
11   61 * 

 
No momento, você sente que o seu padrão de vida está 

melhorando ou continua igual?  
-34   44 * 

 
Houve alguma vez nos últimos doze meses onde você não 

teve dinheiro suficiente para prover abrigo ou moradia 

adequada para você ou sua família? 

66 * 6   

 
Houve alguma vez nos últimos doze meses onde você ou sua 

família passaram fome?  
73 * -2   

 
Houve alguma vez nos últimos doze meses  onde você não 

teve dineheiro suficiente para comprar a comida que você ou 

sua família precisava? 

83 * -5   

 
           

Valores encontrados foram multiplicados por 100 e arredondados para o número inteiro mais próximo. Valores 

superiores a 0,4 são sinalizados por um '*'. 

 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007  
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Trabalho  

Os fatores internos de trabalho estão relacionados com as questões sobre a satisfação 

individual com o trabalho e oportunidades criadas, enquanto o fator externo relacionado ao 

trabalho captura ingredientes como perspectivas, o tempo e a qualidade dos esforços políticos para 

melhorar as condições gerais de trabalho. 

 

Trabalho – 5 variáveis – Tabela 3.2 

Fator 1 – Interno Trabalho  

Fator 2 – Externo Trabalho  

 

  

  Fator1   Fator2    

Você está satisfeito com seu trabalho ou com o que você faz? 96 * 5   
 

Em seu trabalho você tem oportunidade de fazer o que você 

faz melhor todo dia? 
96 * 3   

 
As pessoas no seu país podem melhorar de vida trabalhando 

duro ou não? 
-4   61 * 

 
Pensando na situação de emprego da cidade ou area que você 

vive atualmente, você diria que agora é um bom ou um mau 

momento para encontrar um emprego? 

13   69 * 

 
Você está satisfeito ou não com os esforços para aumentar o 

número e a qualidade dos empregos? 
2   72 * 

 
  

Valores encontrados foram multiplicados por 100 e arredondados para o número inteiro mais próximo. Valores 

superiores a 0,4 são sinalizados por um '*'. 

 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007  

 

  



23 

 

Ingredientes de educação e saúde  

Saúde 

As 12 variáveis de saúde utilizadas foram divididas em três fatores. O primeiro está 

relacionado com as condições internas de saúde, o segundo está relacionado com as condições 

individuais mais permanentes, enquanto o último fator captura o acesso à saúde em um nível 

agregado. 

Saúde – 12 variáveis – Tabela 3.3 

Fator 1 – Interno Saúde  

Fator 2 – Interno Saúde Permanente  

Fator 3 – Externo Saúde 

  

  Fator1   Fator2   Fator3 

MOBILIDADE (não tem problemas andando ao redor) 34   72 * -3   

AUTO CUIDADO (não tem problemas para cuidar de si 

mesmo) 
7   82 * 0   

ATIVIDADES USUAIS (não tem problemas para realizer os 

afarezeres usuais – trabalho, estudos, trabalho doméstico, 

atividades familiares ou atividades de lazer) 

36   74 * -1 

DOR/ DESCONFORTO (não tem dor ou desconforto)  69 * 29   1 

ANSIEDADE/ DEPRESSÃO (não é ansioso ou depressive)  58 * 8   6 

Quão boa ou ruim sua saúde é atualmente? 73 * 14   8 

Você está satisfeito com sua saúde pessoal? 71 * 8   6 

Na sua cidade ou area que voê vive, você está satisfeito ou 

insatisfeito com a disponibilidade de serviços de saúde de 

qualidade? 

5   3   75 * 

Serviços de saúde no seu país país são acessíveis a qualquer 

pessoa que precise deles, independentemente da sua situação 

económica?  

3   1   66 * 

Não tem problemas de saúde que o impedem de fazer 

qualquer uma das coisas que as pessoas de sua idade 

normalmente podem fazer  

58 * 25   -3 

Se você tivesse que ir a um hospital por causa de um 

acidente ou doença, quem iria arcar com o custo de sua 

ajuda, o serviço público ou particular?  

5   -6   33 

Você confia em cada um dos seguintes ou não: cuidados de 

saúde ou sistema médico?  
-1   4   76 * 

            

Valores encontrados foram multiplicados por 100 e arredondados para o número inteiro mais próximo. Valores 

superiores a 0,4 são sinalizados por um '*'. 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007  
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Educação  

A educação deveria, talvez, ser vista mais como uma oportunidade do que um resultado em 

si. O questionário Gallup não contém questões sobre as percepções internas individuais, mas sim 

sobre as condições gerais. O componente externo de educação, portanto, único entre as três 

questões utilizadas, pode ser percebido como um componente relacionado com as oportunidades 

de educação presentes no país. 

 

Educação – 3 variáveis – Tabela 3.4 

Fator 1 – Externo Educação  

  

  Fator1    
Você está satisfeito com o sistema educacional ou com as 

escolas? 
63 * 

 
Educação no seu país é acessível a todos que querem estudar 

independente da situação econômica de cada um?  
73 * 

 
A maioria das crianças nesse país tem oportunidade de 

aprender e crescer todo dia? 
76 

*  
     

Valores encontrados foram multiplicados por 100 e arredondados para o número inteiro mais 

próximo. Valores superiores a 0,4 são sinalizados por um '*'. 

 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007  
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e. Índice de Desenvolvimento Humano Percebido para os países da América Latina e a nível 

mundial  

A tabela a seguir apresenta os valores para todos os componentes gerados a partir da 

Análise de Componentes Principais para os países latino-americanos da amostra que possuem 

dados disponíveis. Note que estes foram calculados com restrições setoriais específicas separadas. 

O passo seguinte foi o de padronizar esses indicadores utilizando a metodologia do IDH, que define 

o pior nível na amostra como 0 e o mais alto como 1, como mostrado na Tabela 4. 

Posteriormente, o desafio é entender como os fatores subjetivos relacionados com as 

condições externas e internas de renda, trabalho, saúde e educação estão correlacionados com as 

condições sócio demográficas objetivas em níveis micro e agregado. Usamos a amostra latino-

americana de países, aproveitando de um conjunto maior de questões em quatro grupos de 

variáveis sociais, para estimar as correlações entre renda e idade (objetivas) e percepções. Apesar 

de ser mais rica e completa, a amostra dos países da América Latina e Caribe, justamente por 

aprofundar mais as questões das percepções, apresenta muitas respostas “missing” pela falta de 

dados suficientes, como pode ser percebido na tabela pela quantidade de espaços vazios.  

 Complementarmente, o total da amostra de 132 países, onde um conjunto menor de 

variáveis é incluído, fornece maiores graus de liberdade para estudar o impacto dos componentes 

objetivos do IDH, observados ao nível do país, sobre a formação das percepções dos indivíduos 

sobre renda, educação, trabalho, saúde e satisfação com a vida. Por isso, usamos a amostra global 

para construir um ranking do IDH Percebido sintético no final do presente estudo.  
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Tabela 4 –América Latina – IDHP a partir dos Componentes Principais por País 

   

Componentes Principais Padronizados 

 

 

 

País POP % 

Externo 
Privaçã

o de 
Renda 

Externo 
Renda 

Interno 
Trabalho 

 

Externo 
Trabalho 

Interno 
Saúde 

Interno 
Saúde 

Permane
nte 

Exter
no 

Saúde 

Externo 
Educaç

ão 

Argentina 1000 4.68 0,80 0,67 0,56 0,41 0,51 0,75 0,63 0,25 

Belize 502 2.35 0,80 0,34 0,60 0,38 0,78 0,38 0,53 0,66 

Bolívia 1000 4.68 0,36 0,78 0,65 0,65 0,12 0,78 0,41 0,58 

Brasil 1038 4.86 0,79 0,70 0,76 0,25 0,65 0,53 0,25 0,27 

Canadá 1010 4.73 1,00 1,00 1,00 0,97         

Chile 7272 34.03 0,77 0,58 0,46 0,54 0,66 0,60 0,50 0,52 

Colômbia 1000 4.68 0,47   0,33 0,37 0,66 0,78 0,45 0,30 

Costa Rica 1002 4.69 0,73 0,76 0,51 0,72 0,95 0,50 0,94 0,99 

R.Dominicana 1000 4.68 0,20 0,40 0,27 0,34 0,77 0,73   0,67 

Equador 1061 4.97 0,36 0,67 0,60 0,35 0,39 0,95 0,20 0,23 

El Salvador 1001 4.69 0,16 0,26 0,00 0,10 0,66 0,73 0,41 0,50 

Guatemala 1000 4.68 0,83 0,46 0,32 0,47 1,00 0,55 0,29 0,36 

Guiana 501 2.34 0,76 0,27 0,54 0,24 0,62 0,63 0,80 0,69 

Honduras 1000 4.68 0,06 0,57 0,10   0,77 0,35 0,42 0,59 

México 999 4.68 0,57 0,75 0,51 0,52 0,65 0,00 0,47 0,00 

Nicarágua 1000 4.68 0,00 0,45 0,29 0,50 0,22 0,63 0,59 0,70 

Panamá 1000 4.68 0,55 0,56 0,40 0,47 0,93 0,70 0,57 0,80 

Paraguai 1000 4.68 0,66 0,00 0,62 0,00 0,61 1,00 0,00 0,00 

Peru 1000 4.68 0,13 0,34 0,16 0,30 0,00 0,85 0,12 0,14 

Uruguai 1004 4.70 0,66 0,69 0,40 0,33 0,53 0,83 1,00 0,68 

Venezuela 1000 4.68     0,79 1,00       1,00 

Max     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Min     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007  
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4. A formação de percepções no desenvolvimento humano na América Latina 

 

a. A correlação entre renda objetiva e componentes do IDH Percebido  

Além da dimensão geográfica, também buscamos aqui duas linhas complementares de 

investigação, tirando proveito dos microdados: o impacto da renda sobre essas percepções e os 

padrões dessas percepções no ciclo de vida. Começando com o primeiro, apresentamos a relação 

crua entre os percentis de renda (PPP ajustados - média móvel de cinco percentis) e cada um dos 

fatores padronizados dos componentes principais extraídos e componentes do IDHP 

posteriormente (Gráficos 1a a 1d). 

Os Gráficos 1a a 1d e os sinais de correlação parciais da Tabela 5 mostram que os 

componentes internos são geralmente positivamente correlacionados com renda objetiva, enquanto 

os componentes externos apresentam padrões mais diversificados e menos determinados. 

Percepções internas de renda começam nos cinco percentis mais baixos a um nível de abaixo do 

nível da Nicarágua, o pior desempenho percebido. Os cinco percentis mais altos, por sua vez, 

coincidem com os níveis de percepção interna encontrados no Canadá. 

As percepções internas das condições de trabalho seguem o mesmo caminho, indo de 0 nos 

primeiros cinco percentis de renda, nível encontrado em El Salvador, para 1 nos cinco percentis 

mais altos. Este último corresponde de novo ao nível de percepção interna de trabalho encontrado 

no Canadá. 

O primeiro índice de percepção interna da saúde apresenta também uma correlação positiva 

com a renda objetiva, também encontrada em componentes de percepção interna de renda e 

trabalho. Apresenta-se também uma faixa similar à percepção interna das condições de trabalho, 

partindo de 0,10 nos primeiros cinco percentis, semelhante ao 0,12 alcançado na Bolívia (o nível 

mínimo 0 foi atingido no Peru) para 0,95 no topo da distribuição de renda brasileira, mesmo nível 

do observado em Costa Rica (Canadá não está na amostra e no topo está a Guatemala o que é a 

principal resultado contraintuitivo). O outro componente interno de saúde, associado a percepções 

sobre deficiências mais permanentes, não apresenta uma relação monotônica com a renda. 

As percepções externas dos componentes do IDH Percebido apresentam um padrão menos 

claro quando se trata de renda. A Tabela 5 apresenta uma correlação, a partir de uma regressão 

MQO, usando esses fatores como variáveis endógenas para isolar o impacto da renda per capita 

nos componentes principais ao nível de microdados. Estas regressões incluem dummies para sexo, 
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tamanho da cidade, posição na família, presença de crianças e idosos, mais um termo de idade 

contínuo e efeitos fixos por país. A percepção de renda individual se expressa aqui em termos de 

privação, ou seja, maiores rendas reduzem a privação percebida e aumentam os componentes 

internos de trabalho e saúde. As percepções externas apresentam correlação muito menor com a 

renda, como no caso de condições externas de renda e educação, ou correlações não significativas, 

como é o caso das condições externas de trabalho e saúde. Este impacto menor sobre a percepção 

externa é claro nos Gráficos 1a a 1d e pode ser percebido como um sinal de consistência das 

expectativas entre os indivíduos localizados em diferentes pontos da distribuição de renda muito 

desigual da América Latina3. 

Os dados dos gráficos 1 e da tabela 5 reafirmam o se esperaria intuitivamente. Temos que, 

olhando para os componentes internos, privação de renda está negativamente correlacionada com 

a renda objetiva, enquanto que as percepções internas de condições de trabalho, saúde e saúde 

permanente se correlacionam positivamente com a renda. Partindo para os componentes externos, 

os dados da tabela ilustram o mesmo fato presente nos gráficos de que a correlação das percepções 

externas com a renda objetiva é muito menor do que a correlação das percepções internas. Temos 

que, além de menores, chegam até não ser significativas estatisticamente em alguns casos, como 

na percepção externa de trabalho e, principalmente, de saúde. Lembrando que não possuímos um 

componente interno para educação, restringindo a análise ao seu componente externo.  

                                                           
3 O leitor pode analisar resultados semelhantes para a cada uma das principais questões relacionadas com IDH 

Percebido para a América Latina e as perguntas da pesquisa que estão disponíveis em nível global no Anexo.  
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Gráficos 1 (a. a d.) Renda Objetiva e Índices dos Componentes do IDH Percebido – Países da América 

Latina Principais Componentes Padronizados e Percentis de Renda Domiciliar Per Capita (PPP) – 

Média Móvel de 5 Percentis  Centralizada 
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Componentes Internos Estimativa p-valor 

Privação de Renda -0,0005886 <0,0001 

Trabalho 0,0003792 <0,0001 

Saúde 0,000316 <0,0001 

Saúde Permanente 0,0000630 0,005 

   

Componentes Externos Estimativa p-valor 

Renda 0,0001083 0,0004 

Trabalho 0,0000548 0,1337 

Saúde -0,0000311 0,314 

Educação 0,000063 0,005 
Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007 

 

Obs: Coeficiente de percepção interna de renda se refere a privação, daí seu coeficiente negativo. 

 

Tabela 5      Correlação Parcial dos Componentes do IDH  

Percebido com Renda Objetiva 
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b. O padrão do ciclo de vida nos componentes do IDH Percebido 

O efeito da idade sobre os componentes do IDH Percebido é bastante diversificado, tal como 

mostram os gráficos 2a a 2d.  Mais uma vez, os componentes externos são menos sensíveis à idade 

do que os componentes internos e ainda menores que a sensibilidade com a renda, discutido acima. 

O impacto mais direto da idade sobre as percepções é observado nos componentes internos de 

saúde, que podem ser tomados como a percepção do ciclo da vida em si. Ambos os componentes 

internos de saúde vão de 1 entre 16 e 20 anos de idade a 0 na chamada terceira idade (60 anos) . A 

diferença básica é que as percepções relacionadas com problemas de saúde mais permanentes 

deterioram-se mais acentuadamente após este período da idade, atingindo cerca de -1,5 aos 80 

anos, enquanto a outra percepção interior de saúde fica em torno de -0,27 nesta idade. O 

componente externo de percepção de saúde é muito mais estável do que os componentes interiores. 

Há uma ligeira melhora da percepção externa de saúde depois dos 50 anos de idade, o que pode 

indicar que os usuários mais intensivos de serviços de saúde têm percepções mais positivas. 

O componente interno de condições de trabalho apresenta um formato de ciclo de vida em 

forma de corcunda que se assemelha a teoria de Franco Modigliani. Ele cruza o eixo horizontal de 

trabalho interno (IDHP) nulo - o equivalente a média de percepções de trabalho de El Salvador- 

com a idade de 21 e 68. O pico, a 1, – média das percepções dos canadenses - é alcançado com a 

idade de 41. Há uma espécie de platô entre as idades de 30 e 55, onde o índice está sempre acima 

de 0,8. 

Falando sobre as percepções externas das condições de trabalho: o pior nível - em torno de 

0,4 - é observado em indivíduos de meia-idade, enquanto o pico é atingido por indivíduos mais 

jovens ou mais velhos - de 0,6 em torno das idades de 20 e 77 anos. Percepções externas de 

educação não apresentam uma tendência clara, mas oscilam entre 0,45 e 0,65 até 68 anos de idade 

e aumentam um pouco em idades posteriores, atingindo o pico de 0,68 em torno de 77 anos. Ao 

contrário das percepções externas de saúde, aqueles com menos acesso ao serviço têm melhores 

percepções externas de educação. As probabilidades de ter filhos em casa também apresentam uma 

forma corcunda. O pico de 79% ocorre aos 35 anos de idade e os menores valores são observados 

em idades mais avançadas - 16,6% aos 80 anos de idade - mostrado no gráfico 2b. 

Finalmente, embora a percepção interna de renda oscile muito mais do que a percepção 

externa, ambas as variáveis de composição dos perfis de ciclo de vida são bastante erráticas. 

Melhores percepções internas de renda são observadas em idades iniciais e finais.  
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Gráficos 2 (a. a d.) O Padrão do Ciclo de Vida dos Componentes do IDH Percebido - 

Países da América Latina  Componentes Principais Padronizados (Média Móvel 

Centralizada em 5 anos) 
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Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2007 

 

5. A formação de percepções no desenvolvimento humano no mundo 

 

a. A correlação entre os componentes do IDH e do IDH Percebido 

Os conjuntos de resultados mostram a robustez dos sinais de correlação esperados entre os 

componentes objetivos do IDH e subjetivos do IDH Percebido. Na Tabela 6, usamos o método 

ACP não padronizado. Por exemplo, rodamos regressões dos componentes internos e externos de 

saúde do IDH Percebido contra o componente do IDH respectivo a saúde. No caso dos 

componentes do IDHP relacionados ao trabalho, onde não há nenhuma contrapartida no IDH, 

usamos o PIB como indicador objetivo correspondente. Usamos diferentes especificações com 

relação aos controles. A primeira linha usa uma regressão constante, além do respectivo 

componente do IDH. A segunda linha adiciona os dois outros componentes do IDH nas regressões. 

A terceira linha adiciona características sócio demográficas a nível individual para as regressões 

da segunda linha. 

Os resultados mostram associações estatisticamente significativas entre os componentes do 

IDH e os respectivos componentes do IDH Percebido com o sinal certo. Ou seja, um sinal negativo 

para a privação de renda e índice de renda do IDH e uma associação positiva para todos os outros. 
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A única exceção é o índice de educação objetivo e subjetivo na terceira linha da Tabela 6, que 

apresenta um sinal negativo, mas estatisticamente não significativo. 

Os respectivos componentes do IDHP e do IDH agregados também apresentam uma 

relação positiva de resultados na mesma linha, apresentados no conjunto de Gráficos 4a a 4g. Em 

suma, o conjunto de resultados é consistente com os coeficientes de correlação esperados entre os 

ingredientes setoriais do IDHP e seus ingredientes objetivos correspondentes do IDH. 

 

Tabela 6 

Correlação entre IDH Percebido Desagregado a partir da ACP e Componentes do IDH Respectivos 

 

INTERNO 

PRIVAÇÂO DE 

RENDA 

EXTERNO 

RENDA 

INTERNO 

TRABALHO 

EXTERNO 

TRABALHO 

INTERNO 

SAÚDE 

EXTERNO 

SAÚDE 

EXTERNO 

EDUCAÇÃO 

CTE 

-2,1215 0,4959 0,9885 0,4454 0,3779 0,9461 0,9245 

0,0212 0,0240 0,0224 0,0234 0,0235 0,0225 0,0194 

CTE + 

COMPONENTE 

IDH 

-1,0093 1,3433 0,7912 1,0933 0,4378 0,3862 0,0876 

0,0413 0,0447 0,0394 0,0398 0,0414 0,0390 0,0337 

CTE + 

COMPONENTE 

IDH + SOCIO-

DEMOGRAFICAS* 

-0,9051 2,1301 1,1801 1,3348 1,9013 2,7852 -0,6411 

0,0559 0,0651 0,0565 0,0602 0,0920 0,0891 0,0493 

Obs. 1: Números em negrito correspondem aos coeficientes estimados. Números em itálico aos respectivos 

erros padrões.  

*Obs. 2: As regressões incluem dummies para presença de crianças, idosos, sexo, posição na família e 

componentes do IDH  

 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2006 e Human Development Report/UNDP 
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Gráficos 4 (a. a d.) - Correlação Bruta entre IDH Percebido Agregado e Componentes do 

IDH Respectivos 

 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2006 e Human Development Report/UNDP 
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6. Satisfação com a vida e os pesos subjetivos dos componentes do IDH e do IDH Percebido 

 

a. Pesos específicos por setor no IDH Percebido e Satisfação com a vida presente 

Da mesma forma como foi feito no capítulo 11 com os componentes do IDH, investigamos 

os pesos atribuídos a cada um dos três componentes do IDH Percebido para a satisfação com a 

vida no presente. Para ter certeza, em primeiro lugar estimamos uma regressão linear de mínimos 

quadrados restrita ao nível micro em ambas as variáveis endógenas e exógenas, tendo em conta os 

componentes percebidos sobre a renda, saúde e educação descritos na seção 4.  

A tabela 7, presente no capítulo 11, ilustra os pesos atribuídos aos componentes objetivos 

do IDH para a satisfação com a vida presente.  

 

Tabela 7 – Pesos Específicos por Setor no IDH e Satisfação com a Vida 

Satisfação com a vida presente: 

Estimativas dos Parâmetros 

Variável 

Estimativa 

do 
Erro    

Estimativa 

do  
Erro 

Parâmetro Padrão   Parâmetro Padrão 

Intercepto 2,6338 0,0292   1,7972 0,0259 

Satisfação com a vida passada    0,4531 0,0025 

Matrícula Bruta 0,0224 0,0007   0,0095 0,0006 

Alfabetização 0,003 0,0005   0,0016 0,0005 

PIB 0,6643 0,0564   0,388 0,0493 

Saúde 0,3103 0,0564   0,1478 0,0493 

RESTRITO 3429,1786 66,2861   2193,4957 57,0434 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2006 

 

Partindo agora para a análise dos componentes subjetivos do IDH Percebido, o que importa 

para a nossa análise no presente capítulo, os resultados da regressão sem a variável defasada 

apresentados na Tabela 8 mostram um peso atribuído à percepção interna de renda de 64% 

(privação de renda), às percepções externas de renda de 17,6 %, à percepção interna de saúde de 

8,9% e à externa de saúde de 9,1, enquanto a percepção externa de educação tem peso nulo. Estes 
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resultados sugerem que a soma dos pesos atribuídos a cada um deles não é tão distante em ordem 

de grandeza do que as estimadas a partir dos indicadores objetivos do IDH, com a maior parte do 

peso atribuída ao rendimento (66% contra 82% aqui); a saúde (31% contra 18% aqui) e educação 

(menos de 3% contra 0% aqui) possuem pesos menores no último modelo. É preciso ter em mente 

que o componente de renda aqui não está apenas relacionado com a renda média, mas também 

com a percepção interna de privação de renda, o que pode explicar intuitivamente o maior peso, 

enquanto que, inversamente, percepções de educação consideradas no questionário são apenas 

externas, e em geral coeficientes internos tendem a estar mais fortemente relacionados com a 

satisfação com a vida, o que pode explicar o menor peso.  

 

Tabela 8 – Pesos Específicos por Setor no IDH Percebido e Satisfação com a Vida 

Satisfação com a vida presente: 

Estimativas dos Parâmetros 

Variável 

Estimativa 

do Erro  Estimativa do Erro 

Parâmetro Padrão  Parâmetro Padrão 

Intercepto 4,6571 0,0103  2,5847 0,0159 

Satisfação com a vida 

passada 

  

 

0,4566 0,0029 

Privação de Renda 0,6423 0,0108  0,5218 0,0092 

Externa Renda 0,1765 0,0083  0,3355 0,0072 

Interna Saúde 0,0892 0,0080  0,1169 0,0068 

Externa Saúde 0,0907 0,0090  0,0405 0,0076 

Educação 0,0014 0,0090  -0,0147 0,0077 

RESTRITO 14402,0000 229,4644  6592,2430 187,8226 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2006 
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Como discutido na introdução, uma vez que as questões de percepções de trabalho 

desempenham um papel central na literatura de felicidade, replicamos o mesmo exercício com as 

duas variáveis de trabalho adicionais. Os resultados da regressão linear de mínimos quadrados 

restrita novamente sem variável defasada, apresentados na Tabela 9, mostra um peso atribuído à 

percepção interna de trabalho de 4,2%, percepção externa de trabalho praticamente 0%, percepções 

internas de renda (privação de renda) de 60%, percepções externas de renda 18,4 %, percepção 

interna de saúde de 7,7% e externa de 8,3%, enquanto a percepção externa de educação apresenta 

novamente um peso quase nulo. 

 

Tabela 9 – Pesos Específicos por Setor no IDH Percebido e Satisfação com a Vida (incluindo as 

variáveis de trabalho) 

  Satisfação com a vida presente: 

Estimativas dos Parâmetros 

Variável 

Estimativa 

do Erro  

Estimativa 

do  Erro 

Parâmetro Padrão  Parâmetro Padrão 

Intercepto 4,6743 0,0117  2,6450 0,0175 

Satisfação com a vida 

passada 

    

 

0,4508 0,0032 

Privação de Renda 0,5989 0,0128  0,4627 0,0110 

Externa Renda 0,1842 0,0100  0,3180 0,0086 

Interna Trabalho 0,0418 0,0087  0,0633 0,0075 

Externa Trabalho 0,0064 0,0101  0,0387 0,0086 

Interna Saúde 0,0770 0,0088  0,1036 0,0076 

Externa Saúde 0,0838 0,0098  0,0317 0,0084 

Educação 0,0078 0,0098  -0,0180 0,0084 

RESTRITO 12428,0000 203,9666  6165,5856 168,0315 

Fonte: Microdados do Gallup World Poll 2006 
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b. Ranking IDH Percebido Sintético 

Por fim, traçamos um ranking agregado do IDHP sintético para os 109 países com dados 

subjetivos disponíveis na amostra mundial do Gallup World Poll de 2006, usando apenas os 

componentes percebidos sobre as pessoas acerca delas mesmas e não os componentes externos do 

país. Usamos pesos iguais nos três componentes subjetivos (1/3 para a percepção interna de renda, 

saúde e educação respectivamente), ressaltando que por não possuirmos um componente de 

percepções internas para a educação usamos o componente externo para essa variável.  

O Brasil se situa em 62° lugar do ranking agregado de IDHP. Balizando-nos pela métrica 

de pesos iguais, o pódio de países do IDHP sintético seria Singapura, Finlândia e Irlanda. 

Singapura é o 25° e a Finlândia ocupa o 11° lugar no ranking do IDH, liderado por outros países 

nórdicos – Islândia e Noruega (líder do ranking mundial de felicidade). Existe uma forte correlação 

de ranking entre os indicadores do IDH e do IDHP, de 0,7. Olhando para o outro extremo do 

ranking, os três últimos são Haiti, Chade e Ucrânia, cuja posição surpreende, mas na verdade é 

acompanhada de outros países que fizeram parte do antigo bloco soviético. As percepções de 

qualidade de vida das pessoas destes países em franca decadência têm chamado a atenção dos 

analistas, ao passo que, no caso reverso, ocupam posições de destaque países produtores de 

petróleo beneficiados pelo terceiro choque em curso na época da pesquisa como Emirados Árabes 

(4°), Kuwait (6°) e Arábia Saudita (21°). Estes dados sugerem que não só o nível das variáveis 

mas a sua taxa de crescimento recente parece impactar fortemente as percepções de qualidade de 

vida das pessoas. Cabe destacar também que a Costa Rica foi o país americano mais bem colocado 

no ranking do IDHP (26° posição), ressaltando que Estados Unidos e Canadá, por falta de dados 

subjetivos de percepções, não entraram no ranking.  

  



40 

 

Ranking País IDHP Ranking País IDHP 

1 Singapura 0,96 55 Bangladesh  0,63 

2 Finlândia 0,94 56 Rep. Dominicana 0,63 

3 Irlanda 0,94 57 Senegal 0,63 

4 Emirados Árabes Unidos 0,94 58 Mauritânia 0,63 

5 Áustria 0,92 59 Irã 0,62 

6 Kuwait 0,92 60 Hungria 0,62 

7 Bélgica 0,90 61 Chile 0,62 

8 Suíça 0,90 62 Brasil 0,61 

9 Nova Zelândia 0,90 63 Zâmbia 0,61 

10 Tailândia 0,90 64 Moçambique 0,61 

11 França 0,90 65 Filipinas 0,59 

12 Dinamarca 0,88 66 Polônia 0,59 

13 Laos 0,88 67 Grécia 0,58 

14 Chipre 0,87 68 Paquistão 0,58 

15 Holanda 0,87 69 Equador 0,57 

16 Austrália 0,87 70 Nicarágua 0,56 

17 Suécia 0,87 71 Bolívia 0,56 

18 Noruega 0,86 72 Lituânia 0,56 

19 Itália 0,85 73 Bielorrússia 0,55 

20 Reino Unido  0,85 74 Quênia 0,54 

21 Arábia Saudita 0,84 75 Madagascar 0,53 

22 Espanha 0,84 76 Tanzânia 0,53 

23 Taiwan 0,84 77 Cazaquistão 0,53 

24 Portugal 0,82 78 Ruanda 0,51 

25 Jordânia 0,82 79 Malawi 0,50 

26 Costa Rica 0,82 80 Azerbaijão 0,50 

27 Panamá 0,82 81 Palestina 0,50 

28 Nepal 0,80 82 Nigéria 0,49 

29 Japão 0,79 83 Etiópia 0,49 

30 Vietnã 0,79 84 Afeganistão 0,48 

31 Jamaica 0,79 85 Iémen 0,47 

32 Eslovênia 0,78 86 Níger 0,47 

33 Alemanha 0,75 87 Peru 0,47 

34 Botswana 0,75 88 Zimbabwe  0,46 

35 Trinidad e Tobago 0,75 89 Romênia 0,46 

36 Rep. Tcheca 0,75 90 Tajiquistão 0,45 

37 Indonésia 0,71 91 Quirguistão 0,44 

38 Eslováquia 0,71 92 Burkina Faso 0,44 

39 Sri Lanka 0,70 93 Marrocos 0,44 

40 El Salvador 0,70 94 Camarões 0,43 

41 Líbano 0,68 95 Turquia 0,42 

42 Uruguai 0,68 96 Mali 0,42 

43 Honduras 0,68 97 Armênia 0,40 

44 Colômbia 0,68 98 Togo 0,40 

45 Venezuela 0,67 99 Camboja 0,38 

46 Gana 0,67 100 Serra Leoa 0,38 

47 Argélia 0,67 101 Uganda 0,37 

48 Índia 0,66 102 Angola 0,36 

49 Coréia do Sul 0,65 103 Rússia 0,34 

50 Paraguai 0,65 104 Moldova 0,34 

51 Argentina 0,65 105 Burundi 0,32 

52 Latvia 0,64 106 Benin 0,29 

53 México 0,64 107 Ucrânia 0,27 

54 Guatemala 0,63 108 Chade 0,15 

55 Bangladesh  0,63 109 Haiti 0,09 

  



41 

 

7. Conclusão  

O texto objetiva consolidar diversos aspectos da percepção da população em um indicador 

subjetivo sintético. Inicialmente fornecemos uma visão global das prioridades da população 

brasileira em termos de políticas públicas vis-à-vis a população mundial através do questionário 

da pesquisa Meu Mundo (My World), da ONU. Primeiramente, as prioridades mundiais são 

Educação de Qualidade e Melhoria dos Serviços de Saúde, nesta ordem. No caso brasileiro há 

inversão da ordem destas prioridades. Saúde aparece em 85,5% dos questionários aqui enquanto 

educação aparece em 81,8% dos questionários.  Incidentalmente, os três elementos de destaque 

tanto no Brasil como no mundo representam bem, no campo das políticas públicas, os três 

componentes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU, quais sejam saúde, educação 

e renda. O objetivo maior do trabalho é construir um arcabouço na linha de um Índice de 

Desenvolvimento Humano Percebido (IDHP), usando os componentes do IDH em sua versão 

subjetiva. O estudo mostra que as percepções internas sobre a satisfação do indivíduo com renda, 

educação, trabalho e saúde são relativamente aderentes com os seus homólogos objetivos. De 

maneira geral, o IDH Percebido aqui proposto fornece uma referência subjetiva complementar ao 

IDH. Investigamos os pesos atribuídos a cada um dos três componentes do quadro do IDHP.  

O senso comum diz que a felicidade pode ser considerada como o objetivo final na vida de 

uma pessoa. O estudo de satisfação com a vida tem, portanto, um interesse intrínseco, bem como 

outras motivações tais como a avaliação de políticas econômicas alternativas e a solução de 

enigmas empíricos da economia. O Gallup World Poll, que abrange mais de cem países, tem 

ampliado o horizonte geográfico dessa discussão da mesma forma que nos permitiu avaliar as 

percepções das pessoas com relação a diferentes políticas sociais setoriais.  

O primeiro objetivo do trabalho é construir um arcabouço na linha de um Índice de 

Desenvolvimento Humano Percebido (IDH-P) usando-se os componentes do IDH, ou seja, 

indicadores de renda, saúde e educação, em sua versão subjetiva. A aplicação de análise de 

componentes principais a mais de duas dezenas de questões subjetivas permite eliminar a 

redundância entre questões similares, revelando convergência de temas em duas vertentes, 

indicadores de chances e versus de resultados e a dicotomia existente entre indicadores internos 

sobre o status do indivíduo e percepções externas sobre o meio e as políticas associadas. É 

explorada ainda a relação entre os respectivos componentes do IDH e do IDH-P a nível de países, 

e a partir dos resultados tem-se que as percepções dos indivíduos com renda, educação, saúde e 
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trabalho são relativamente aderentes com os seus homólogos objetivos. Em particular, quando 

tratamos sobre percepções internas sobre o status do indivíduo e menos sobre as percepções 

externas sobre as políticas associadas. Apresenta-se um ranking do IDH-P para mais de uma 

centena de países, ficando num ranking de 109 países, em primeiro lugar Singapura e em último 

lugar o Haiti, ficando o Brasil na 62a posição. 

 Similarmente analisa-se a nível de observações individuais da correlação entre cada 

componente do IDH-P e a renda per capita, assim como a correlação dos primeiros com a idade 

onde contata-se trajetórias no ciclo da vida para trabalho para componentes internos de trabalho e 

de saúde. Finalmente, investigaram-se neste capítulo os pesos atribuídos a cada um dos três 

componentes do quadro do IDH-P, que são comuns aos indicadores setoriais do IDH, para a 

satisfação com a vida atual dos indivíduos. Os resultados da regressão mostram um peso de 64,2% 

atribuído à percepção interna de renda e um de 17,6% para a percepção externa deste componente. 

A percepção interna de saúde obteve peso de 8,9% e a externa de 9,1%, enquanto a percepção 

externa de educação teve peso nulo. Estes resultados sugerem que a soma dos pesos atribuídos a 

cada elemento, embora diferente da igualdade de pesos do IDH padrão, não é distante, em ordem 

de grandeza, dos pesos estimados a partir de uma equação similar de satisfação com a vida 

realizada com indicadores objetivos do IDH. Na verdade, como educação é um indicador de 

chance, que explica mais da metade da variabilidade da expectativa de vida e da renda, indicadores 

de resultado, logo a hipótese de pesos iguais não parece particularmente inadequada em nenhum 

dos exercícios reportados. Complementarmente, rejeitamos a hipótese de que diferentes faixas 

etárias conferem pesos diferenciados aos componentes do IDH. 
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