
RESUMO  

HISTÓRIA  

Por mais de cinquenta anos, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem ajudado os governos a 

desenvolverem políticas que resultem em vidas melhores para seus 

cidadãos. Serve como um foro onde líderes e legisladores podem trabalhar 

juntos, compartilhar experiências e alcançar soluções para problemas 

comuns. Ao longo dos anos, a OCDE tem produzido estatísticas 

internacionalmente comparáveis de alto padrão, para serem utilizadas na 

busca por um melhor entendimento das forças que promovem mudanças 

econômicas, sociais e ambientais.     

Desde a criação da OCDE em 1961, o PIB tem sido o principal parâmetro 

utilizado para medir e compreender o progresso econômico e social. Mas a 

verdade é que o PIB não incorpora muitos dos fatores que influenciam as 

vidas das pessoas, tais como a segurança, o lazer, a distribuição de renda e 

um meio ambiente limpo.     

Nossas vidas estão realmente melhorando? Como podemos quantificar isso? 

Quais são os melhores parâmetros para avaliar isso: educação, assistência 

médica, moradia, meio-ambiente, ou jornada de trabalho? O progresso tem 

o mesmo sentido para todas as pessoas ou em todos os países e 

sociedades? Pioneira nesta área de pesquisa em franco desenvolvimento, a 

OCDE já tem quase dez anos de experiência na busca pelo melhor meio de 

se medir o progresso de uma sociedade – indo além do PIB e examinando as 

áreas com impacto sobre a vida cotidiana das pessoas comuns. Hoje, o 

resultado deste trabalho se encontra na Iniciativa por uma Vida Melhor da 

OCDE [OECD Better Life Initiative].      

 

INICIATIVA POR UMA VIDA MELHOR 

A Iniciativa por uma Vida Melhor da OCDE permite uma melhor compreensão 

do que promove o bem-estar das pessoas e das nações, e do que precisa ser 

feito para se alcançar um maior progresso para todos. Fundado nas 

recomendações da Comissão sobre Medição do Desempenho Econômico e do 

Progresso Social (para a qual a OCDE tem contribuído muito), a OCDE 

identificou 11 dimensões como sendo essenciais ao bem-estar, incluindo 

desde a saúde e a educação até o meio ambiente local, a segurança pessoal 

e a satisfação geral com a vida, além dos índices mais tradicionais, tais 

como a renda. Estas 11 dimensões são investigadas e analisadas em detalhe 



no relatório Como vai a vida? [How’s Life Report], que constitui a primeira 

tentativa em nível internacional de se apresentar os melhores índices 

comparáveis e abrangentes de bem-estar. 

Ao mesmo tempo, a OCDE criou o “Indicador Viver Melhor” para apoiar o 

desenvolvimento de políticas que visem melhorar a qualidade da vida.     

 

INDICADOR VIVER MELHOR  

Peça-chave de “Iniciativa por uma Vida Melhor”, o Indicador Viver Melhor 

busca alcançar a pessoa mais afetada por esta pesquisa: você. Sua opinião é 

crítica para debatermos sobre o que realmente importa para o progresso de 

nossas sociedades.     

O Indicador Viver Melhor é uma ferramenta interativa que lhe permitirá 

entender como os países se desenvolvem de acordo com a importância 

concedida a cada um dos 11 quesitos que contribuem para o bem-estar das 

pessoas: comunidade, educação, meio ambiente, engajamento cívico, 

saúde, moradia, renda, empregos, satisfação pessoal, segurança e equilíbrio 

vida-trabalho. 

Atualmente, o Indicador Viver Melhor traça os perfis dos 34 países membros 

da OCDE, além de perfis de parceiros centrais como Brasil e Rússia, por 

meio da análise dos 11 quesitos relacionados ao bem-estar da população 

desses países. Brevemente, o Indicador pretende incluir outros países 

parceiros de destaque, como China, Índia, Indonésia e África do Sul, 

passando a representar as maiores economias mundiais. O Indicador contém 

uma descrição geral da qualidade de vida em cada país, seguida pelo 

desempenho em cada um dos 24 indicadores individuais que formam os 11 

quesitos de bem-estar. O Indicador também permite realizar comparações 

entre a vida de homens e mulheres, assim como entre aqueles situados no 

mais alto e no mais baixo degrau da escala econômica e social.           

O Indicador Viver Melhor permite que você atribua pesos diferentes para 

cada quesito e assim decidir você mesmo qual deles mais contribui para o 

bem-estar social. Isso também ajuda a entender como a designação de 

prioridades para assuntos específicos relacionados ao bem-estar pode 

influenciar o quadro geral. Ao comparar sua visão de uma vida melhor com o 

real progresso do seu país, você se tornará um cidadão mais bem informado 

e dessa forma poderá ter um maior impacto sobre a implementação de 

políticas públicas. Poderá também comparar seu Indicador pessoal com 

aqueles de outras pessoas em seu país e em outros lugares, além de 

compartilhar seu Indicador com amigos e até nos dizer como gostaria que 



fosse melhorado. É uma ferramenta interativa pioneira que combina o 

conteúdo da OCDE com tecnologia avançada, de modo a educar, promover o 

diálogo e estimular um consenso sobre o equilíbrio entre o bem-estar social 

e econômico. Relatórios OCDE e outras fontes de informação estão 

livremente disponíveis caso você queira pesquisar algum quesito mais 

profundamente.     

 

SEU FUTURO 

O Indicador Viver Melhor será atualizado de modo contínuo. A abrangência 

geográfica já foi expandida para além dos países membros da OCDE, de 

forma a incluir agora Brasil e Rússia, por seu importante papel no cenário e 

na economia mundiais. Os dados foram atualizados em 2012, de modo a 

incluir as cifras mais recentes e a acrescentar novos parâmetros, tais como 

rendimentos pessoais e qualidade da água, além de comparações entre 

gêneros e desigualdade. Temos a intenção de continuar a fornecer dados 

atualizados tão logo estes se tornem disponíveis, assim como de acrescentar 

novos indicadores que representem suas prioridades e de adequar nossas 

metodologias de pesquisa conforme esta área de estudo for se 

desenvolvendo. Nós, como organização, vamos continuar atentos ao seu 

retorno sobre este projeto empolgante, e queremos muito saber o que 

realmente importa para os cidadãos dos diferentes países do mundo.         

Ao longo de mais de 50 anos, a OCDE tem desenvolvido um importante 

conjunto de recomendações sobre políticas públicas para melhor apoiar o 

crescimento econômico. Esperamos que você venha se juntar a nós nessa 

missão: fornecer políticas melhores para vidas melhores.      


