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RESUMO 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador internacional publicado 

anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento desde 1990. Tal 

índice tem o objetivo de mensurar o bem-estar dos indivíduos através de três dimensões: 

saúde, educação e renda. Desde sua concepção, o IDH recebe atenção de vários segmentos da 

sociedade, tais como políticos, mídia, tomadores de decisão, acadêmicos e cidadãos comuns. 

Isso se deve ao fato do mesmo ser visto como uma importante ferramenta de análise que 

permite a comparação e o monitoramento do desenvolvimento humano dos países. O índice, 

no entanto, recebeu ao longo dos anos diversas críticas da literatura, sendo a principal delas o 

efeito compensatório entre as dimensões. Nesse sentido, o presente trabalho tem o intuito de 

propor uma nova metodologia de cálculo para o IDH, na qual alguns dos questionamentos são 

atenuados. Para tanto, utilizou-se o método multicritério de apoio à decisão ELECTRE TRI-

C, que oferece como resultado uma classificação das alternativas em categorias ordenadas. O 

modelo proposto foi aplicado em duas situações, uma para os países já considerados pelo 

índice e outra na cidade do Recife. Como resultado, obteve-se uma classificação mais 

adequada das regiões nos quatro níveis de desenvolvimento humano. Tal categorização  

enfraquece as críticas sobre o efeito compensatório, o tratamento diferenciado da dimensão 

renda, a sensibilidade escalar e a determinação de limites máximos e mínimos.  

 

Palavras-chave: Índice de Desenvolvimento Humano, Apoio Multicritério à Decisão, 

ELECTRE TRI-C.  
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ABSTRACT 

The Human Development Index (HDI) is an international indicator published annually by the 

United Nations Development Programme since 1990. This index is intended to measure the 

well-being of individuals, through three dimensions: health, education and income. Since its 

conception, the HDI receives attention from various segments of society such as politicians, 

media, policy makers, academics and common citizens. This is because the HDI is considered 

an important analysis tool that allows comparison and monitoring of human development in 

the countries. The index, however, received along the years several criticisms in the literature, 

the main one being the compensatory effect between the dimensions. In this sense, this paper 

has the intention to propose a new methodology for calculating the HDI, in which some of the 

claims are attenuated. For this purpose, the multicriteria decision support method ELECTRE 

TRI-C was used, which offers as the result a classification of alternatives in ordered 

categories. The proposed model was applied in two situations, one for countries already 

considered by the index and another in the city of Recife. As a result, there was obtained a 

more adequate classification of regions in the four levels of human development. Such 

categorization weakens criticism about the compensatory effect, the differential treatment of 

the income dimension, the sensitivity scale and the determination of maximum and minimum 

limits. 

 

Keywords: Human Development Index, Multicriteria Decision Aid, ELECTRE TRI-C.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo de muitas décadas, o Desenvolvimento Humano (DH) das nações foi 

mensurado através de uma perspectiva exclusivamente econômica. Nos últimos vinte anos, no 

entanto, este conceito foi ampliado, abrindo espaço para fatores mais humanos, que permitem 

avaliar a capacidade e a liberdade das pessoas de fazerem escolhas em suas vidas.  

Nesse contexto, gerou-se a necessidade de elaborar um novo indicador para mensurar o 

bem-estar dos indivíduos, visto que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita deixou de ser 

amplamente aceito. Dessa forma, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), índice que, além da dimensão 

econômica, também considera aspectos educacionais e de saúde.  

O IDH é publicado anualmente pelo PNUD como parte do Relatório do 

Desenvolvimento Humano (RDH). Tal relatório tem se mostrado relevante para a população 

mundial, não só porque divulga o ranking de países de acordo com o índice, mas também 

porque sempre apresenta estudos que fomentam o debate sobre o desenvolvimento humano.  

Desde sua concepção, em 1990, o IDH tem sofrido várias críticas, como a compensação 

entre as dimensões, a medição incorreta da dimensão renda, o uso de indicadores 

inadequados, redundância, pobreza nos dados, dentre outras. Algumas das críticas feitas ao 

índice podem ser encontradas nos trabalhos de Srinivasan (2012), Ravallion (2011), 

Chakravarty (2011), Sagar & Najam (1998), Ivanova et al. (1998) e Kelley (1991).  

Em 2010, entretanto, na edição do 20º aniversário do relatório, ocorreram modificações 

significativas na tentativa de corrigir tais distorções. Mesmo com esse esforço, porém, alguns 

autores como Ravallion (2011) e Chakravarty (2011) ainda afirmam que alguns problemas 

não foram resolvidos.  

Mesmo diante das críticas, contudo, o IDH tem se mantido como um importante 

instrumento para a mensuração do desenvolvimento humano. O índice estimula a discussão 

sobre o DH e é utilizado como base para diversas decisões, além de assegurar que o 

significado do bem-estar humano não se restrinja à fatores econômicos.  

Este trabalho, portanto, tem o intuito de sugerir uma nova metodologia de cálculo para o 

IDH, levando em consideração as contestações existentes na literatura. Para tanto, fez-se uso 

do apoio multicritério à decisão, com o emprego do método ELECTRE (Elimination Et 

Choice Traduisant la Réalité) TRI-C. A mensuração proposta foi aplicada aos países já 
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contemplados pelo índice, assim como em áreas da cidade do Recife, evidenciando que o 

mesmo também pode ser utilizado em nível subnacional.  

1.1 Relevância do Estudo 

O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador importante, visto que mensura o 

bem-estar dos indivíduos através de outras dimensões, e não somente a econômica. Como 

ressalta o RDH de 1990, a renda é uma opção fundamental na vida das pessoas, porque lhes 

dá oportunidades de escolha, mas não representa a soma total das suas vidas. Sendo assim, o 

IDH deve ser valorizado, já que reflete a condição humana de uma forma mais apropriada, 

envolvendo diversos aspectos, como ressaltam Bagolin & Comim (2008).   

Nesse contexto, Stanton (2007) destaca que o Índice de Desenvolvimento Humano 

possui duas funções relevantes. A primeira delas é difundir o conceito de desenvolvimento 

humano e a outra é propor uma alternativa para a mensuração do desenvolvimento através de 

uma avaliação multidimensional.   

Atualmente, o IDH é o indicador mais empregado para medir o desenvolvimento 

humano, conforme afirmam Harttgen & Klasen (2012), Hoyland et al. (2012), Wolff et al. 

(2011), Stapleton & Garrod (2007) e Ivanova et al. (1998). Bagolin & Comim (2008) 

declaram que o índice é utilizado para diversos fins – comparar países, auxiliar na tomada de 

decisão ou como instrumento para elaborar políticas públicas.  

Desde sua introdução, o IDH recebe grande atenção de diversos segmentos da 

população, sendo eles decisores políticos, tomadores de decisão, acadêmicos, mídia e 

cidadãos (segundo Hoyland et al., 2012; Klugman et al., 2011; Ravallion, 2011; Ogwang & 

Abdou, 2003; Grimm et al., 2008 e Jahan, 2000). 

Ivanova et al. (1998) declaram em seu trabalho que governos e empresas multinacionais 

precisam de indicadores que avaliem a situação geral dos países para dar fundamento às suas 

decisões estratégicas. Nesse sentido, o IDH fornece uma visão quantitativa do 

desenvolvimento humano, sendo, portanto, uma ferramenta fundamental para que políticos e 

companhias possam definir suas atividades, ainda de acordo com esses autores. 

Desde 2000, a publicação do índice tem incentivado a monitoração e a avaliação do DH, 

assim como estimula a oferta de dados sistemáticos, como afirma Jahan (2000). O autor cita o 

exemplo dos objetivos do milênio traçados pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

usam o IDH como informação contextual.  
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Wolff et al. (2011) declaram que o índice pode não ser útil para estabelecer relações ou 

definir auxílios entre os países do mundo. Tais autores acreditam que a colaboração do IDH 

está em embasar decisões políticas e empresariais, assim como servir de ferramenta de 

comparação em trabalhos acadêmicos.  

O IDH vem sendo largamente utilizado para balizar medidas políticas, assim como para 

criar metas de desenvolvimento humano, como ressaltam Ogwang & Abdou (2003). Stanton 

(2007) afirma que o índice permite que decisores observem as tendências para o 

desenvolvimento e a partir disso promovam ações públicas que atendam às demandas 

econômicas e sociais. Dessa forma, pode-se dizer que o índice não serve apenas para fomentar 

o debate sobre o DH, mas também para estimular ações que possam promovê-lo.  

Através de alguns exemplos, podemos confirmar que o IDH é importante na tomada de 

decisão pública, permitindo que os governantes definam com mais clareza onde os recursos 

devem ser aplicados. O Banco Mundial (2009) cita o caso do Egito. Em 1994, no relatório 

nacional do país, a região do Baixo Egito apresentou uma defasagem em relação ao IDH da 

região do Cairo. Perante dessa disparidade, as províncias do país debateram sobre o assunto e 

determinou-se que uma maior alocação de recursos seria dada à região mais desprovida.  

O PNUD (2001a) também aponta outra situação, ocorrida nas Filipinas. O relatório de 

1997 trouxe o país no 98º lugar do ranking, fato que despertou a preocupação da presidência.  

Devido ao fraco desempenho do país, ordenou-se que os governos locais passassem a destinar 

pelo menos 20% da receita com as prioridades de desenvolvimento humano.  

O índice também tem servido como um forte instrumento de comunicação pública, 

contribuindo significativamente para debates e diálogos políticos, como declara Jahan (2000). 

O autor ressalta que organizações não governamentais e instituições da sociedade civil têm 

usado o IDH como referência para embasar suas demandas e pressionar o governo.  

No ambiente corporativo também se pode verificar a influência do índice. Bate & 

Boateng (2007) observam que muitas companhias praticam políticas de preços diferenciadas, 

de acordo com os indicadores socioeconômicos dos países. Os autores pontuam os casos de 

empresas farmacêuticas que oferecem descontos significativos para países menos favorecidos, 

usando o IDH como referência. Peterson & Rohter (2001) destacam o uso índice para 

estabelecer a política de preços dos laboratórios Merck, que oferecem um preço menor aos 

países que são classificados como baixo desenvolvimento humano.  

Segundo Jahan (2000), o índice ainda é responsável por uma competição saudável entre 

os países. O autor afirma que a publicação do IDH pode fazer com que os políticos se 
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questionem porque os seus países estão sendo avaliados abaixo de nações vizinhas ou 

adversárias. Dessa forma, o indicador pode estimular o reexame de estratégias de 

desenvolvimento, a revisão de prioridades e a reavaliação da alocação de recursos.  

Na literatura, o IDH também é bastante utilizado. O índice serve como instrumento de 

comparação para muitos trabalhos, nas mais diversas áreas – saúde, ciências sociais aplicadas, 

ciências biológicas e ciências ambientais. É comum encontrar estudos que verificam e 

analisam a relação entre o índice e outras variáveis, tais como propagação de doenças, 

condições sanitárias e problemas ambientais.  

Sendo assim, diante do que foi exposto, pode-se constatar que o Índice de 

Desenvolvimento Humano é uma ferramenta importante para a mensuração do bem-estar 

humano. Tal índice é usado atualmente com várias finalidades, seja para decisões políticas, 

estratégias empresariais ou fins acadêmicos. É fundamental, portanto, que esse indicador seja 

mensurado corretamente, sem as distorções apontadas pela literatura. Por esta razão, é 

relevante a elaboração de um trabalho que proponha uma nova metodologia de cálculo para o 

IDH, visando atenuar as críticas feitas ao mesmo.  

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo Geral  

Desenvolver uma nova metodologia de cálculo para o Índice de Desenvolvimento 

Humano através de um método multicritério de apoio à decisão.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar na literatura as críticas feitas ao Índice de Desenvolvimento Humano;  

 Elaborar um novo processo de mensuração para o Índice de Desenvolvimento 

Humano, baseado em método multicritério, que atenue as principais críticas feitas 

ao mesmo; 

 Mensurar o Índice de Desenvolvimento Humano para os países já considerados 

pelo PNUD, utilizando a metodologia sugerida; e 

 Mensurar o Índice de Desenvolvimento Humano para as Unidades de 

Desenvolvimento Humano da cidade do Recife, com a metodologia proposta.  
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1.3 Metodologia  

O presente estudo tem a finalidade de propor uma nova metodologia de cálculo para o 

Índice de Desenvolvimento Humano. Para tanto, o processo do trabalho foi dividido em três 

fases – pesquisa bibliográfica, escolha do modelo multicritério e aplicação do mesmo.  

 Quanto à caracterização da pesquisa, podemos dizer que, de acordo com seus fins, ela 

é uma pesquisa aplicada. Tal distinção se deve ao objetivo da pesquisa, de encontrar uma 

solução para um problema existente. Uma pesquisa aplicada “é aquela em que o pesquisador é 

movido pela necessidade de conhecer para a aplicação imediata dos resultados. Contribui para 

fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade.” (Barros & Lehfeld, 2000).  

 Os autores citados anteriormente ainda afirmam que, em pesquisas aplicadas, os 

pesquisadores procuram orientações para resolver problemas reais do dia-a-dia. Enquanto que 

em pesquisas puras – ou teóricas – a intenção é satisfazer necessidades intelectuais e entender 

alguns fenômenos. 

 A pesquisa também pode ser classificada como quantitativa, visto que irá fazer uso de 

dados numéricos para a manipulação do procedimento. Martins (2012) considera que a 

característica mais marcante da abordagem quantitativa é o ato de mensurar as variáveis de 

pesquisa.   

A seguir serão detalhadas as etapas que fizeram parte da pesquisa.  

1.3.1 Pesquisa Bibliográfica  

Como primeiro passo do trabalho, foi realizado um levantamento da literatura, que teve 

como propósito a familiarização com os conhecimentos teóricos disponíveis, necessários para 

o desenvolvimento do estudo. Koche (1997) entende que o objetivo da pesquisa bibliográfica 

é conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado 

tema.  

A busca por trabalhos que contribuíram com este estudo foi feita de duas formas: em 

bibliotecas físicas e no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), abrangendo publicações nacionais e internacionais. Além disso, 

alguns dados quantitativos foram necessários para o andamento do trabalho, sendo esses 

coletados em publicações de instituições reconhecidas e respeitadas, como o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento.  
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Foram procurados na literatura estudos que pudessem ampliar o conhecimento a 

respeito do Índice de Desenvolvimento Humano – suas fundamentações, as modificações 

ocorridas ao longo dos anos, as críticas feitas por alguns autores e novas propostas para a 

metodologia de cálculo. Ainda, foram buscados trabalhos que abordam o conceito de 

desenvolvimento humano e o apoio multicritério à decisão.  

Com a conclusão dessa etapa, pode-se afirmar que o levantamento bibliográfico foi 

essencial para o desenvolvimento do trabalho. Essa fase proporcionou o embasamento teórico 

necessário para a sugestão da nova metodologia de cálculo para o IDH, etapa que será 

detalhada a seguir.  

1.3.2 Escolha do Método Multicritério 

Na literatura, vários métodos que compõe o apoio multicritério à decisão estão 

disponíveis. Cada um desses métodos possui procedimentos peculiares e podem ser aplicados 

a problemas específicos. Desse modo, uma etapa importante na abordagem multicritério é a 

escolha do modelo que será adotado. 

No caso da mensuração do IDH, a definição do método multicritério a ser utilizado não  

foi uma tarefa simples. Inicialmente, testou-se alguns métodos, mas os mesmos não se 

mostraram adequados ao problema. Tais métodos não se revelaram satisfatórios porque 

apresentavam efeito compensatório, envolviam processo de normalização ou não eram 

estáveis com o ingresso de novas alternativas. 

Determinou-se, portanto, que o método a ser usado neste trabalho deveria apresentar 

algumas características essenciais, sendo elas a inexistência de compensatoriedade e a 

categorização das alternativas como resultado. Em seguida, dentre os métodos que 

apresentassem todas essas qualidades, deveria ser selecionado aquele que atenuasse o maior 

número de críticas feitas ao IDH.  

Após as devidas análises, verificou-se que o método ELECTRE TRI-C era o mais 

pertinente para o problema da mensuração do Índice de Desenvolvimento Humano.  

1.3.3 Aplicação do Método  

A terceira fase do estudo consistiu na avaliação e implementação de uma nova 

mensuração para o IDH, através de um método multicritério. De acordo com Almeida (2011), 

os métodos multicritério tratam de problemas que envolvem vários objetivos, que podem ser 
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conflitantes ou não entre si. O autor pontua que tais ferramentas têm o propósito de apoiar e 

conduzir os decisores nesse tipo de decisão.  

Primeiramente, examinou-se qual método seria mais adequado para o problema. Após a 

análise, determinou-se que o método multicritério ELECTRE TRI-C é o mais apropriado para 

a situação, visto que algumas das críticas mais significativas apontadas pela academia podem 

ser atenuadas pelo mesmo. Segundo Almeida-Dias et al. (2010), o ELECTRE TRI-C é 

recomendado para situações em que as alternativas podem ser alocadas em categorias pré-

definidas ordenadas, como é o caso do Índice de Desenvolvimento Humano.  

O modelo sugerido foi aplicado duas vezes, em níveis internacional e municipal. Para o 

desenvolvimento do método, fez-se uso do programa Microsoft Office Excel, por não haver 

um software específico que aplique o procedimento escolhido. O aplicativo foi utilizado tanto 

para a execução dos modelos como para as análises de sensibilidade feitas sobre o mesmos.  

A primeira aplicação do ELECTRE TRI-C foi realizada a nível internacional, avaliando 

os 187 países levantados pelo PNUD. Os dados quantitativos necessários para o cálculo do 

índice foram extraídos do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2011.  

Finalmente, realizou-se também uma aplicação do modelo proposto na cidade do 

Recife. Como unidade de análise, foram utilizadas as Unidades de Desenvolvimento Humano 

(UDH), uma divisão submunicipal que separa a cidade em 62 regiões. Os dados empregados 

foram do Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife (2007), publicação que divulga dados 

do Recife com base no censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE).  

1.4 Estrutura da Dissertação 

A estrutura desta dissertação compreende cinco capítulos, que são detalhados a seguir.  

O capítulo 1 traz as considerações introdutórias do trabalho, contextualizando o 

problema e mostrando porque o mesmo é relevante para a literatura. Em seguida, o objetivo 

geral do estudo é apontado, assim como seus objetivos específicos. Por fim, o terceiro tópico 

apresenta a metodologia empregada. 

No capítulo 2 desenvolve-se a fundamentação teórica e a revisão bibliográfica, exibindo 

trabalhos importantes sobre o tema, a fim de oferecer as informações necessárias para a 

compreensão do estudo.  Nesse capítulo, o conceito de desenvolvimento humano é abordado, 

destacando o Índice de Desenvolvimento Humano. Sobre o índice, são destacadas a forma de 

mensuração, as mudanças ocorridas ao longo dos anos e as críticas encontradas na literatura. 
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Finalmente, o apoio multicritério à decisão é apresentado, ressaltando as particularidades do 

método ELECTRE TRI-C.    

O capítulo 3 propõe uma nova metodologia de cálculo para o IDH, baseada do método 

multicritério não compensatório ELECTRE TRI-C. É exposta uma aplicação internacional do 

mesmo, resultando na classificação de países quanto ao nível de desenvolvimento humano. 

Por fim, é realizada uma análise de sensibilidade para o modelo e os resultados são discutidos. 

No capítulo 4, a mensuração sugerida é empregada no Recife, evidenciando a 

possibilidade de calcular o IDH numa dimensão submunicipal. Sendo assim, o nível de bem-

estar dos indivíduos é avaliado para as Unidades de Desenvolvimento Humano da cidade. A 

análise de sensibilidade do método também é realizada e os resultados obtidos são 

apresentados.  

Finalmente, o capítulo 5 mostra uma discussão geral, destacando as principais 

conclusões provenientes dos dois métodos utilizados. E ainda, são expostas ideias para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo, que apresenta a fundamentação teórica e a pesquisa bibliográfica do 

trabalho, está dividido em quatro seções. A primeira seção disserta a respeito do 

desenvolvimento humano, trazendo seu conceito e como pode ser mensurado. A divisão 

seguinte trata do Índice de Desenvolvimento Humano, apresentando sua metodologia de 

cálculo, as mudanças ocorridas no mesmo e as críticas feitas pela literatura. A terceira seção 

busca expor o que é o apoio multicritério à decisão, como pode ser classificado, as etapas para 

execução dos métodos e as problemáticas de referência, além de apresentar com detalhes o 

método ELECTRE TRI-C. E, por fim, a última seção oferece um breve resumo do capítulo.  

2.1 Desenvolvimento Humano 

Durante muitas décadas, o bem-estar de uma nação foi mensurado em termos de renda, 

mais precisamente através do Produto Interno Bruto per capita, conforme Mazumdar (2003). 

O largo emprego dessa abordagem, como afirma o PNUD (2007a), deveu-se à sua facilidade 

de uso e simplicidade. Essa mensuração, entretanto, foi muito questionada, visto que 

percebeu-se que, em alguns países, o crescimento econômico não estava proporcionando uma 

melhoria no bem-estar da população, segundo Noorbakhsh (1998). A partir dessas 

constatações, viu-se, portanto, a necessidade de suprimir a ideia de que o desenvolvimento 

humano é sinônimo de desenvolvimento econômico.  

Nesse contexto, Desai (1991) destaca os trabalhos publicados por Atkinson e Sen nas 

décadas de 1960 e 1970, que foram os predecessores do conceito de desenvolvimento 

humano. Tais estudos, que levantaram questões sobre desigualdade, pobreza e capacidade, são 

considerados pelo autor como as raízes do DH. A partir dessas publicações, uma imagem 

mais abrangente de desenvolvimento foi sendo concebida e, em 1990, com a publicação do 

primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, o debate sobre o tema se intensificou e se 

mantém forte até os dias de hoje.  

O conceito de desenvolvimento humano, considerado pelo PNUD, destaca a capacidade 

e a liberdade das pessoas para fazerem escolhas em suas vidas. Além disso, destaca que sem 

alguns elementos críticos, como a educação, a saúde e a renda, não há como garantir o bem-

estar de uma pessoa. Para o PNUD:  

O desenvolvimento humano é um processo de alargamento das escolhas das pessoas. 

Em princípio, essas escolhas podem ser infinitas e mudar com o tempo. Mas em 

todos os níveis de desenvolvimento, as três escolhas fundamentais são para as 
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pessoas levarem uma vida longa e saudável, adquirir conhecimentos e ter acesso aos 

recursos necessários para um padrão de vida decente. Se essas escolhas essenciais 

não estão disponíveis, muitas outras oportunidades permanecem inacessíveis. Mas o 

desenvolvimento humano não termina aí. Opções adicionais, altamente valorizadas 

por muitas pessoas vão desde liberdade política, econômica e social até as 

oportunidades de ser criativo e produtivo e desfrutar de autorrespeito pessoal e 

garantia dos direitos humanos. (PNUD, 1990) 

Anand & Sen (1994) pontuam que o foco passou a ser sobre como os indivíduos podem 

conduzir suas vidas, e não apenas a respeito daquilo que eles podem adquirir. Os autores 

declaram que outras questões da vida das pessoas passaram a receber atenção: O que elas 

conseguem ser e fazer? Será que elas têm a capacidade de viver muito tempo? Elas podem 

evitar a mortalidade infantil? Elas podem escapar da morbidade? Será que elas evitam o 

analfabetismo? Elas estão livres da fome e da desnutrição? Será que elas desfrutam de 

liberdade? 

O primeiro RDH, além de fomentar o debate sobre o tema, também foi importante 

porque trouxe uma alternativa para a questionada visão econômica na análise do 

desenvolvimento humano. O relatório de 1990 apresentou o Índice de Desenvolvimento 

Humano, indicador que ofereceu uma mensuração multidimensional para o bem-estar dos  

indivíduos. Esse índice, no entanto, não foi o único elaborado com o intuito de avaliar o 

desenvolvimento humano considerando várias dimensões.  

Stanton (2007) expõe alguns índices que foram concebidos antes do IDH. 

Primeiramente, o autor cita o Índice do Nível de Vida, criado pelo Instituto das Nações 

Unidas de Pesquisa do Desenvolvimento Social (UNRISD) em 1966. O indicador foi 

mensurado para vinte países e considerou como variáveis necessidades físicas (alimentação, 

abrigo e saúde), necessidades culturais (educação, lazer e segurança) e necessidades mais 

elevadas (medidas através da renda). O UNRISD ainda publicou um segundo trabalho em 

1972, trazendo o Índice de Desenvolvimento, que considerava nove características 

econômicas e nove sociais.  

Em 1973, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

publicou um relatório em que seis variáveis sociais de 82 países em desenvolvimento foram 

usadas para formar o Índice Previsto do PIB per capita. Pode-se destacar ainda o 

ranqueamento feito pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em 1975 para 140 

países. Nessa ocasião, as nações foram avaliadas por sete indicadores, sendo esses sociais e 

econômicos.  

O Overseas Development Council lançou em 1979 o Índice da Qualidade de Vida 

Física, que combina mortalidade infantil, expectativa de vida ao um ano de idade e educação 
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básica. Existe ainda o Índice de Sofrimento Humano Internacional, elaborado por Camp e 

Speidel em 1987. Esse indicador agrega 10 variáveis, incluindo renda, mortalidade infantil, 

nutrição, alfabetização de adultos e liberdade pessoal. 

Tais indicadores, entretanto, não são os únicos existentes na literatura. Booyson (2002) 

apresenta um trabalho no qual avalia índices de desenvolvimento de acordo com sete critérios 

– conteúdo, aplicação comparativa, foco, clareza e simplicidade, disponibilidade e 

flexibilidade. Em seu estudo, o autor conseguiu identificar vinte índices que mensuram o 

bem-estar humano. A lista desses índices pode ser observada na Tabela 2.1, que traz também 

os responsáveis pelos mesmos, o ano de criação, o número de variáveis consideradas e a 

quantidade de países avaliados.  

Tabela 2.1 – Índices de Desenvolvimento (adaptado de Booyson, 2002) 

Índice  
Responsável pela 

elaboração 

Ano de 

publicação  

Número de 

variáveis  

Número de 

países cobertos  

Combined Consumption Level Index Bennett 1951 19 31 

Human Resources Development Index Harbison & Myers 1964 2 75 

Real Index of Consumption Beckerman & Bacon 1966 7 80 

General Index of Development McGranahan et al. 1972 18 58 

Physical Quality of Life Index Morris 1979 3 150 

Composite Basic Needs Indices Ram  1982 5 82 

Index of Social Progress  Estes 1984 44 107 

World Standard Distance Scales  Ginsberg et al. 1986 44 143 

Human Suffering Index Camp & Speidel  1989 10 60 

Quality of Life Rankings Slottje 1991 20 126 

Combined Quality of Life Indices Diener  1995 14 77 

Index of Economic Freedom  Johnston & Sheehy 1995 10 100 

Economic Freedom Indices Gwartney et al. 1996 17 103 

Human Development Index  PNUD 1996 4 174 

Capability Poverty Measure PNUD 1996 3 101 

Gender-related Development Index PNUD 1996 4 163 

Gender Empowerment Measure  PNUD 1996 4 100 

Global Competitiveness Indices 
World Economic 

Forum 
1996 155 49 

Human Poverty Index (HPI-1) for 

developing countries 
PNUD 1999 5 92 

Human Poverty Index (HPI-2) for 

developed countries 
PNUD 1999 4 17 

 

Segundo o PNUD (2007a), a elaboração de índices que procuram mensurar o bem-estar 

dos indivíduos é importante porque os mesmos podem ressaltar situações críticas, assim como 

estimular o debate sobre o assunto e incentivar pesquisas. Mesmo com a existência de 

diversos índices que avaliam o desenvolvimento humano, porém, o mais utilizado é o IDH, 
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como afirmam Harttgen & Klasen (2012), Hoyland et al. (2012), Ivanova et al. (1998), 

Grimm et al. (2008), Tokyuama & Pillarisetti (2009) e Wolff et al. (2011). De acordo com 

Harttgen & Klasen (2012), o sucesso do IDH se deve à mensuração multidimensional do bem-

estar, assim como sua transparência e simplicidade.  

2.2 Índice de Desenvolvimento Humano 

O IDH é um índice publicado anualmente pelo Relatório de Desenvolvimento Humano, 

divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse indicador de 

bem-estar foi desenvolvido pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, com a colaboração 

de Amartya Sen e outros estudiosos. “Desde sua introdução em 1990, o IDH chama a atenção 

de acadêmicos, pesquisadores, políticos e ativistas de desenvolvimento.” (Jahan, 2000).   

O IDH é formado pelo agrupamento de três dimensões consideradas fundamentais para 

o desenvolvimento humano – a longevidade (ou saúde), o conhecimento e o padrão de vida 

(ou renda). De acordo com o RDH de 1990, caso essas dimensões fundamentais para o 

desenvolvimento humano não estejam satisfeitas na vida de um indivíduo, outros aspectos 

podem ficar inacessíveis (PNUD, 1990). Cada uma dessas dimensões é avaliada por 

indicadores de bem-estar, que formam os subíndices e, consequentemente, o IDH de cada país 

– conforme pode ser observado na Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Representação gráfica do IDH. Fonte: PNUD, 2011a. 

A longevidade, caracterizada pela esperança de vida ao nascer, engloba pontos 

importantes do desenvolvimento humano, como destaca o relatório de 1990. Uma expectativa 

de vida elevada permite que as pessoas desenvolvam suas habilidades e usem seus talentos 

por um período maior. Além disto, a longevidade está ligada a uma nutrição adequada e ao 

bom acesso à assistência hospitalar.  
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A educação também é considerada um fator importante para o ser humano devido à 

relação entre a alfabetização e a capacidade produtiva humana, ou seja, quanto maior for o 

nível de conhecimento, maior será a probabilidade de uma elevada qualidade de vida (PNUD, 

1990). Essa dimensão é mensurada por dois indicadores, sendo eles a média de anos de 

escolaridade e os anos esperados de escolaridade.  

A dimensão econômica é avaliada através da renda que, segundo Anand & Sen (2000), 

é um instrumento para que os outros fins sejam atingidos, visto que várias outras dimensões 

na vida são dependentes de fatores econômicos. O papel da dimensão renda no índice,  

portanto, é de representar dimensões importantes para o desenvolvimento humano que não 

são contemplados pela longevidade e educação. Atualmente, o indicador utilizado é o 

Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita, expresso em Paridade do Poder de Compra 

(PPC) – fator de conversão que permite comparação de preços entre países.  

A escolha das dimensões para compor o índice é complexa, assim como a seleção dos 

indicadores que irão representá-las. De acordo com Klugman et al. (2011), o PNUD admite 

que outros aspectos relevantes poderiam ser contemplados no índice. Porém, a 

indisponibilidade de dados ou até mesmo divergências de conceito impedem a consideração. 

As definições dos indicadores que compõe o IDH, de acordo com o PNUD (2011a), são 

expostas no Quadro 2.1.  

Quadro 2.1 – Definição dos indicadores do IDH 

Indicador Definição 

Esperança de vida ao nascer  

Número de anos que uma criança recém-nascida poderia esperar viver se os 

padrões prevalecentes das taxas de mortalidade por idades à data do 

nascimento permanecessem iguais ao longo da sua vida. 

Média de anos de escolaridade 

Número médio de anos de escolaridade recebida por pessoas a partir dos 25 

anos, convertido a partir dos níveis de realização educativa usando as 

durações oficiais de cada nível. 

Anos de escolaridade esperados 

Número de anos de escolaridade que uma criança em idade de entrada na 

escola pode esperar receber, se os padrões prevalecentes das taxas de 

matrícula por idades persistirem ao longo da sua vida. 

Rendimento Nacional Bruto 

(RNB) per capita 

Rendimento agregado de uma economia gerado pela sua produção e posse dos 

fatores de produção, deduzido dos rendimentos pagos pela utilização de 

fatores de produção pertencentes ao resto do mundo, convertido para dólares 

internacionais usando as taxas de paridade de poder de compra (PPC) e 

dividido pela população a meio do ano. 
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Na análise do desenvolvimento humano de um país, um cuidado em especial deve ser 

tomado: os índices de um mesmo país, mas de anos diferentes, não podem ser comparados.  

Isso se deve às mudanças que ocorrem na mensuração do IDH no decorrer dos anos. Com as 

modificações de cálculo, é difícil saber se uma alteração no ranking se deu por causa delas ou 

por melhorias/retrocessos nos países. Morse (2003) afirma que as mudanças no cálculo do 

índice podem alterar significativamente a posição de um país no ranking, confundindo 

imprensa, decisores políticos e os demais indivíduos.  

O autor ainda coloca que a inclusão de países também pode ser um problema para a 

comparação entre anos, visto que alguns países podem cair de posição porque outros entraram 

em posições mais altas. Portanto, como ressaltam Morse (2003) e Ivanova et al. (1998), é 

difícil dizer se o aumento / redução no ranking do IDH de um país ao longo dos anos é 

consequência de um avanço / retrocesso no bem-estar ou da modificação do cálculo.  

Também cabe ressaltar que nem todos os países do mundo são avaliados pelo PUND, 

pois alguns não atendem às exigências feitas. Para que um país tenha seu IDH mensurado 

pelo relatório, é necessário que haja dados confiáveis, recentes e passíveis de comparação 

para todas as dimensões do índice. Sendo assim, as informações devem ser coletadas por 

relevantes agências internacionais de dados, o que ainda não é possível para todas as nações. 

O índice, todavia, já é calculado para 187 dos 193 países existentes no mundo.   

Os dados utilizados no relatório não são colhidos diretamente pelo PNUD, mas sim por 

instituições renomadas internacionalmente. A expectativa de vida é fornecida pelo 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, enquanto que os dados de 

escolaridade são disponibilizados pelo Instituto de Estatística da UNESCO. Já o Rendimento 

Nacional Bruto é provido pelo Banco Mundial, assim como pelo Fundo Monetário 

Internacional.  

Existem alguns casos, no entanto, em que algum indicador está faltando. Em situações 

como essa, de acordo com o PNUD (2011a), as informações são procuradas em fontes 

alternativas ou um modelo de regressão é utilizado para mensurar o dado.  

Por fim, pode-se afirmar que o Índice de Desenvolvimento Humano é uma ferramenta 

muito importante na avaliação do bem-estar dos indivíduos, estando em constante processo de 

melhoria. Grimm et al. (2008) colocam que o IDH é largamente utilizado na academia, nas 

mídias e em círculos políticos para mensurar e comparar o progresso no desenvolvimento 

humano entre países.  
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2.2.1 Cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano 

A mensuração do Índice de Desenvolvimento Humano é realizada a partir da junção de 

três dimensões, que compreendem quatro indicadores. O cálculo do IDH, assim como descrito 

no RDH de 2011, pode ser dividido em duas fases, sendo a primeira a criação dos índices das 

dimensões e, posteriormente, a agregação desses subíndices.  

Na primeira fase deve-se calcular os índices para cada dimensão. Inicialmente, os 

valores dos indicadores são normalizados, visto que são expressos em escalas diferentes. 

Sendo assim, são determinados valores máximos e mínimos para cada critério. O valor 

máximo é aquele mais alto observado na série histórica, com exceção para o indicador 

expectativa de escolaridade, no qual o limite máximo é estabelecido em 18 anos. Já o limite 

mínimo é pré-determinado, um valor abaixo no qual não haveria possibilidade de 

desenvolvimento humano. 

Em posse dos valores máximos e mínimos e do valor observado de cada país, os 

subíndices podem ser calculados, conforme exposto na Equação (2.1). 

                    
                                            

                                                  
                              (2.1) 

Cabe ressaltar que, como a dimensão educação possui dois indicadores, o cálculo do 

subíndice é diferente dos demais. Primeiramente, a Equação (2.1) é utilizada para cada um 

dos indicadores separadamente; em seguida, faz-se uma média geométrica desses dois 

indicadores e, finalmente, aplica-se novamente a Equação (2.1).  

Outra particularidade ocorre com a dimensão renda: é utilizado o logaritmo natural para 

o RBN per capita, visto que não é linear a relação entre a renda e a utilidade que a mesma 

oferece. Como ressalta o PNUD (1990), os indivíduos não necessitam de um excessivo 

recurso financeiro para obterem um padrão de vida decente.  

Na segunda fase, os subíndices são agregados através de média geométrica, conforme 

pode ser observado na Equação (2.2). Tem-se, portanto, o IDH para o país. 

    (     
 

 ⁄             
 

 ⁄          
 

 ⁄ )                                                                           (2.2) 

Para exemplificar o cálculo do IDH para uma nação, mostra-se o exemplo do Brasil, 

com dados apresentados no RDH de 2011. Os limites máximos e mínimos para a mensuração 

foram levantados e estão presentes na Tabela 2.2, já os valores observados para o país são 

expostos na Tabela 2.3.  
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Tabela 2.2 – Limites máximos e mínimos para o IDH de 2011 

Indicadores Máximo observado Mínimo 

Esperança de vida ao nascer (anos) 83,4 20 

Média de anos de escolaridade (anos) 13,1 0 

Anos de escolaridade esperados (anos) 18 0 

Índice de educação combinado 0,978 0 

RNB per capita (PPC $) 107.721 100 

Tabela 2.3 – Valores observados para o Brasil em 2011 

Indicador Valor 

Esperança de vida ao nascer (anos) 73,5 

Média de anos de escolaridade (anos) 7,2 

Anos de escolaridade esperados (anos) 5,5 

RNB per capita (PPC $) 10.162 

 

Primeiramente, deve-se calcular os subíndices das dimensões. Para tanto, a Equação 

(2.1) é aplicada para cada indicador, fazendo uso dos valores observados e dos limites 

máximo e mínimo. A Equação (2.3) computa o índice da esperança de vida ao nascer, que é 

de 0,844 para o Brasil em 2011.  

                                       
       

       
                                                    (2.3) 

Já a Equação (2.4) calcula o índice de rendimento do país, que apresenta uma 

particularidade. Todos os valores do indicador da renda são considerados pelo seu logaritmo 

natural. Dessa forma, o subíndice de rendimento do Brasil em 2011 é 0,662.   

                     
  (      )     (   )

  (       )     (   )
                                                                (2.4) 

O terceiro e último subíndice é o índice de escolaridade. Seu cálculo também possui 

uma peculiaridade, já que o mesmo envolve dois indicadores. A Equação (2.1) é aplicada aos 

dois indicadores separadamente, como mostram as Equações (2.5) e (2.6). Dessa forma, o 

índice da média de anos de escolaridade encontrado foi 0,550; enquanto o índice de anos de 

escolaridade esperados foi 0,767.  

                                        
     

      
                                                  (2.5) 

                                         
      

    
                                                (2.6) 
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Em posse desses dois números, é possível obter o índice de educação combinado do 

país. Para tal, é necessário fazer a média geométrica dos valores encontrados nas Equações 

(2.5) e (2.6). Por fim, aplica-se a Equação (2.1) novamente, considerando o valor máximo 

entre os índices de educação combinados de todas as nações. A Equação (2.7) mostra esse 

cálculo aplicado ao Brasil, que teve como resultado um índice de educação de 0,664.   

                   
(                  )  

       
                                                                   (2.7)                                            

Após os três índices de dimensão terem sido calculados, o IDH do país pode ser 

computado. A mensuração se dá através de uma média geométrica, como exibe a Equação 

(2.2). O cálculo do IDH do Brasil no ano de 2011 pode ser observado na Equação (2.8), que 

apresenta um índice de 0,718. 

                                                                            (2.8) 

Ao término da aplicação das duas fases da mensuração do índice, tem-se o valor do IDH 

para um país, que deve estar dentro do intervalo de zero a um. O país é considerado mais 

desenvolvido à medida que o seu índice se aproxima do valor um.  

Em posse dos índices de todas os países, os mesmos são arranjados em ordem 

decrescente para que possam ser classificados em muito alto, alto, médio ou baixo 

desenvolvimento humano. O corte das classes é feito através de quartis. Em situações nas 

quais o número de classes não seja um divisor exato do número de países, mais países são 

alocados para as classes mais altas. No ano de 2011, por exemplo, 187 países foram 

analisados: 47 foram classificados como muito alto, 47 como alto, 47 como médio e 46 como 

baixo DH, como declara o PNUD (2011a). 

2.2.2 Mudanças no Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano sofreu no decorrer dos anos muitas 

modificações em sua metodologia de cálculo, que visaram torná-lo mais adequado. Desde 

1990, os idealizadores do índice buscam uma forma mais apropriada para mensurar o bem-

estar humano. A Tabela 2.4, adaptada de Klugman et al. (2011), mostra as alterações feitas no 

IDH até os dias de hoje.   

Como pode ser observado na Tabela 2.4, as alterações de 2010 não foram as primeiras a 

serem feitas, mas representaram uma mudança significativa no índice. Nas duas primeiras 
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Tabela 2.4 – Mudanças no IDH, de 1990 a 2010 (adaptado de Klugman et al., 2011)  

RDH Limites 
Indicadores  

Tratamento da Renda  Fórmula de Agregação 
Saúde  Educação  Renda  

1990 Observado 
Expectativa de vida ao 

nascer  

Taxa de alfabetização de 

adultos (+25)  

PIB real per capita PPP $ 

(log)  

Transformação 

logarítmica  
Média Aritmética  

1991 - 1993     

(2/3) Taxa de alfabetização de 

adultos  PIB real per capita PPP $ 

(ajustado)  

Fórmula de Atkinson 

com valor limiar 

derivado da linha de 

pobreza  

  

(1/3) Média de anos de 

escolaridade  

1994 Fixo   

(2/3) Taxa de alfabetização de 

adultos  
  

Fórmula de Atkinson 

com valor limiar 

derivado da média 

global 

  
(1/3) Média de anos do índice 

de  escolaridade 

1995 - 1998     

(2/3) Taxa de alfabetização de 

adultos 

      (1/3) Taxa bruta combinada 

de escolarização referente ao 

ensino primário, secundário e 

superior 

1999       
PIB real per capita PPP $ 

(log)  

Transformação 

logarítmica  
  

2000 - 2009     

(2/3) Taxa de alfabetização de 

adultos (+15) 

      (1/3) Taxa bruta combinada 

de escolarização referente ao 

ensino primário, secundário e 

superior 

2010 

Máximo: 

Observado 
  

(1/2) Média de anos de 

escolaridade RNB real per capita PPP $ 

(ln)  
Logaritmo natural  Média Geométrica  

Mínimo: Fixo 
(1/2) Expectativa de anos de 

escolaridade 
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décadas do IDH, pequenas modificações eram feitas, tais como alterar os indicadores para a 

educação e o tipo de transformação para a dimensão renda.  

Em 2010, porém, no 20º aniversário do IDH, houve a reformulação do índice, quando 

vários aspectos foram reavaliados. As mudanças envolveram os indicadores de renda e 

educação, o método de agregação, os limites considerados e forma de classificar os países. 

Em razão da importância das mesmas, a seguir serão detalhadas as alterações de 2010, assim 

como os fatores que as motivaram.  

O indicador de renda utilizado ao longo dos anos foi o Produto Interno Bruto per capita, 

contudo, no relatório de 2010, resolveu-se adotar o RNB per capita. A justificativa é que o 

RNB considera também os fluxos internacionais, sendo um indicador mais preciso da situação 

econômica de um país e, por isso, mais adequado.   

Já os indicadores utilizados para a dimensão educação eram a taxa de matrícula e o 

nível de alfabetização dos adultos e passaram a ser a média de anos de escolaridade para os 

adultos e a expectativa de anos de escolaridade. Os indicadores foram trocados porque 

acredita-se que os novos oferecem uma informação mais completa. A alfabetização, por 

exemplo, é uma variável binária e por isso oferecia informação limitada. Com os novos 

indicadores, tem-se, portanto, uma melhor visão dos níveis de educação.  

Para a dimensão longevidade não houve mudança no indicador, já que, segundo o 

PNUD (2010a), outros indicadores que pudessem expressar a vida saudável dos indivíduos 

não foram encontrados.  

A agregação dos subíndices das dimensões foi alterada da média aritmética para a 

média geométrica. Segundo o PNUD (2010a), na média simples, há claramente um efeito 

compensatório perfeito entre as variáveis, enquanto na média geométrica este efeito 

compensatório é minimizado. Além disso, tem-se a vantagem da média geométrica não 

contabilizar os acréscimos em unidades, mas através do percentual de incremento em relação 

ao limite mínimo.  

Os limites máximos e mínimos também sofreram alterações, já que, com a adoção da 

média geométrica, os limites mínimos usados podem modificar o ranking dos países. Devido 

à importância desses valores foram estabelecidos pontos fixos, abaixo dos quais seria 

impossível a subsistência. Enquanto isso, os limites máximos passaram a ser os maiores 

valores observados nas séries históricas, sendo, deste modo, mutáveis. Há, no entanto, uma 

exceção para o indicador expectativa de escolaridade: definiu-se um limite máximo de 18 

anos de estudo.  
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Outra importante mudança ocorreu na forma de classificar os países. Em edições 

anteriores, o relatório distribuía os países em três classes de desenvolvimento, havendo cortes 

fixos nos valores 0,5 e 0,8. Desde 2010, no entanto, passou-se a dividir as nações em quatro 

classes de desenvolvimento humano e a alocação nessas categorias não é mais realizada por 

cortes fixos, mas por quartis. Atualmente, os países podem ser classificados como 

desenvolvimento humano muito alto, alto, médio ou baixo. 

 Com essas implementações algumas distorções foram atenuadas, mas nem todas foram 

extintas. Klugman et al. (2011), pesquisadores responsáveis pela reformulação do índice em 

2010, em contrapartida, argumentam que o índice está em constante melhoria, ou seja, sempre 

aberto a novas críticas e mudanças.  

2.2.3 Críticas ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Desde sua primeira publicação, o IDH tem sido objeto de muitos trabalhos, que trazem 

várias críticas, considerando diversos aspectos. Sagar & Najam (1998) ressaltam que, logo 

após a criação do índice, houve um número considerável de julgamentos, que foram 

diminuindo com o passar do tempo. Tais críticas contribuíram continuamente para a melhoria 

do índice, que ainda sofre algumas reivindicações.  

Embora sejam feitas várias repreensões ao IDH, o mesmo é largamente utilizado, sendo 

de grande interesse nas esferas políticas e acadêmicas, além de atrair atenção dos meios de 

comunicação, como afirmam Klugman et al. (2011). O sucesso do índice está ligado à sua 

transparência e simplicidade, além de seu caráter multidimensional, visto que engloba mais do 

que o aspecto econômico para avaliar o desenvolvimento (Klugman et al., 2011; Bagolin & 

Comim, 2008). Hopkins (1991) ainda destaca que o IDH oferece o grande benefício de 

fomentar o debate sobre o desenvolvimento humano.  

Uma breve síntese das diversas críticas apontadas na literatura ao índice é apresentada 

no Quadro 2.2. Tal quadro resume os questionamentos feitos pela academia, as justificativas 

para os mesmos e os autores responsáveis por eles. 

Stanton (2007) afirma que as críticas ao índice podem ser classificadas em cinco 

categorias, sendo elas: pobreza nos dados, indicadores inadequados, problemas com a fórmula 

geral, medição incorreta da dimensão renda e redundância. A seguir as críticas serão expostas 

com detalhes, assim como as respostas dos reformuladores do IDH – Klugman, Rodríguez e 

Choi – para as mesmas.  
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Quadro 2.2 – Críticas feitas ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Críticas  Justificativa  Autores  

Dimensões e indicadores 

inadequados  

As variáveis utilizadas para compor o índice 

não representam corretamente o 

desenvolvimento humano. 

Anand & Sen (2000), Ranis 

(2006), Sagar & Najam (1998) e 

Kelley (1991) 

Pobreza dos dados  

Vários problemas são encontrados nos 

dados, como mensuração diferente entre os 

países, dados defasados, cobertura 

incompleta e vieses. 

Murray (1991), Tokuyama & 

Pillarisetti (2009), Srinivasan 

(2012) e Wolff et al. (2011)  

Redundância do índice 

O índice apresenta alta correlação com os 

seus indicadores, portanto não oferece 

informações adicionais significantes. 

McGillivray (1991), Cahill 

(2005), Kelley (1991) e Ivanova 

et al. (1998) 

Medição diferenciada da 

dimensão renda 

Os retornos decrescentes devem ser 

considerados para todas ou nenhuma das 

dimensões. 

Kelley (1991), Sagar & Najam 

(1998) e Noorbakhsh (1998) 

Pesos atribuídos às dimensões 

O estabelecimento de pesos iguais não é 

apropriado e foi determinado de forma 

arbitrária. 

Kelley (1991), Lind (2010) e 

Palazzi & Lauri (1998) 

Escalas desproporcionais dos 

indicadores  

O índice é sensível às escalas dos 

indicadores, que são diferentes para cada um 

deles. 

Kelley (1991), Ivanova et al. 

(1998) e Noorbakhsh (1998)  

Desconsideração das 

desigualdades dentro dos 

países 

Um único valor é considerado para todo um 

país, sem levar em consideração as 

diferenças que existem dentro dele.  

Sagar & Najam (1998), 

Harttgen & Klasen (2012) e 

Kelley (1991) 

Procedimento de agregação (1) 
A média aritmética apresenta compensação 

perfeita entre as variáveis. 

Desai (1991), Sagar & Najam 

(1998) e Palazzi & Lauri (1998) 

Procedimento de agregação (2) 

A adoção da média geométrica não é 

suficiente para resolver os problemas de 

compensação. 

Ravallion (2011) e Chakravarty 

(2011) 

 

A utilização de indicadores inadequados é um dos problemas apontados no índice. Isso 

significa que os elementos utilizados pelo relatório para compor o IDH não representam 

corretamente o desenvolvimento humano. Há um problema tanto com as dimensões como 

com os indicadores escolhidos, como se pode observar nos trabalhos de Anand & Sen (2000), 

Ranis (2006), Sagar & Najam (1998) e Kelley (1991). Esses autores afirmam que outras 

dimensões e indicadores deveriam ser considerados pelo IDH, tais como liberdade política, 

segurança, desigualdade, sustentabilidade, capacitação, dentre outros.  

Klugman et al.  (2011), no entanto, alegam que a principal razão para que outras 

dimensões não sejam consideradas é a consequente diminuição do número de países que 
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seriam contemplados pelo relatório. Novas dimensões resultariam em mais informações, que 

não estão disponíveis para todos os países.  

Tentando amenizar essa questão, no relatório de 2010, O PNUD considerou outros 

fatores em novos índices, como desigualdade, gênero e pobreza. Dessa forma, foram criados: 

Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, Cálculo do Índice de 

Desigualdade de Gênero e o Cálculo do Índice de Pobreza Multidimensional.  

Quanto à escolha dos indicadores, Klugman et al. (2011) confirmam que existem 

representantes melhores para as dimensões. Esses dados, entretanto, não estão aptos para 

serem utilizados nos RDHs. A razão para isso é que as informações não apresentam 

divulgação anual, não estão disponíveis em um número satisfatório de países, não são 

passíveis de comparação entre nações ou são de baixa qualidade. 

A pobreza dos dados também é citada como um ponto fraco do índice. Autores como 

Murray (1991), Tokuyama & Pillarisetti (2009), Srinivasan (2012) e Wolff et al. (2011) 

destacam essa deficiência. Os problemas são vários, dentre eles os procedimentos de medição 

diferentes entre os países, os dados defasados, a cobertura incompleta e os vieses. É grande o 

número de países nos quais os dados recolhidos são de baixa qualidade, destacando-se nesse 

grupo os países em desenvolvimento.  

Além disso, têm-se casos em que não há dados suficientes e os indicadores são 

estimados por modelos matemáticos. O trabalho de Wolff et al. (2011) mostra que 11% dos 

países podem ser erroneamente classificados em razão dos erros na medição dos dados. 

Tokuyama & Pillarisetti (2009) chamam atenção para essa situação delicada, visto que 

decisões políticas são tomadas baseadas nesse índice. Klugman et al. (2011) admitem que 

existem problemas com os dados e afirmam que a equipe do PNUD está continuamente se 

esforçando para a melhoria das informações utilizadas. 

Outra questão importante é a redundância do índice. McGillivray (1991), Cahill (2005), 

Kelley (1991) e Ivanova et al. (1998) mostram em seus trabalhos, através de análises 

estatísticas, que o índice é redundante, ou seja, oferece pouca informação adicional. Os 

autores julgam como causa da redundância o fato de que o IDH apresenta uma correlação 

significativa com os seus indicadores.  

Como consequência, a avaliação do desenvolvimento de um país por intermédio do 

índice composto ou por um dos indicadores apresentaria resultado similar. Como pode ser 

constatado nos estudos citados, o IDH apresenta alta correlação com todos os seus 
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indicadores, sendo a relação mais forte com o logaritmo da renda. Cabe ressaltar ainda que os 

indicadores também apresentam correlação significativa entre si.  

Para Klugman et al. (2011), a acusação de que o índice é redundante é infundada, pois, 

no longo prazo, o comportamento do desenvolvimento humano se mostra bem diferente dos 

indicadores. Os autores citam como exemplo o caso da China, que é o país com maior taxa de 

desenvolvimento econômico dos últimos anos, mas ocupa o 64º lugar no ranking do IDH. 

Klugman et al. (2011) ainda defendem o índice afirmando que é melhor mensurar o 

desenvolvimento através do IDH – redundante, porém multidimensional – do que por um 

único indicador. 

Outra crítica ao índice está relacionada ao tratamento diferenciado dado à dimensão 

renda. Nos cálculos para o IDH, é utilizado o logaritmo do RNB per capita, com a 

justificativa de que há a necessidade de refletir a redução do incremento da utilidade para o 

um dado aumento da renda. Alguns autores, todavia, acreditam que essa transformação 

logarítmica não é valida, como Kelley (1991), Sagar & Najam (1998) e Noorbakhsh (1998). 

Eles afirmam que, já que os retornos decrescentes são considerados para a renda, também 

devem existir para as outras dimensões, visto que quanto maior é a expectativa de vida e a 

educação, menor a contribuição dos valores adicionais desses para o desenvolvimento 

humano. Sagar & Najam (1998) também destacam que o uso do logaritmo da renda não é 

adequado porque ele faz com que as desigualdades entre os países ricos e pobres sejam 

numericamente amenizadas – criando, portanto, uma falsa imagem de equidade.  

Klugman et al. (2011), contudo, afirmam que o PNUD considera a transformação da 

dimensão renda necessária. E ainda, acreditam que a adaptação logarítmica também pode vir a 

ocorrer para a dimensão longevidade, quando os países atingirem uma expectativa de vida 

média de 85 anos. Sobre a dimensão educação, os autores não fizeram colocações a respeito 

de uma possível transformação logarítmica.  

Já os problemas com a fórmula geral envolvem vários aspectos. A fórmula usada para o 

índice é definida por Stanton (2007) como arbitrária, injustificável e incorreta. Entre as 

críticas, podemos destacar os pesos iguais para as dimensões, a escala dos indicadores, a 

desconsideração da desigualdade nos países e o procedimento de agregação.  

No que diz respeito aos pesos dados às dimensões, alguns autores como Kelley (1991), 

Lind (2010) e Palazzi & Lauri (1998) afirmam que o estabelecimento de pesos iguais não é 

apropriado e foi determinado de forma infundada. Kelley (1991) afirma que a dimensão renda 

deveria ter um peso maior, visto que reflete as demais escolhas que podem ser feitas pelos 
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indivíduos. Porém, as críticas relacionadas aos pesos das dimensões perderam força, visto que 

alguns trabalhos, com destaque para o de Nguefack-Tsague et al. (2011), mostraram que o 

índice é robusto e que os pesos não mudam substancialmente o ranqueamento dos países.   

Mais uma reprovação é feita pelos autores, agora em relação à desconsideração da 

desigualdade dentro dos países. No cálculo do índice, é considerado um valor para cada 

indicador, que representa toda uma nação. As dimensões, contudo, como destacam Sagar & 

Najam (1998), Harttgen & Klasen (2012) e Kelley (1991), não estão distribuídas 

uniformemente e isso deveria ser levado em consideração na construção do índice. E, como 

ressalta Sagar & Najam (1998), a desigualdade não ocorre somente na dimensão renda, mas 

para a educação e a longevidade também. Como solução, o relatório do desenvolvimento 

humano criou o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade.  

As escalas dos indicadores também foram alvos de críticas. Kelley (1991), Ivanova et 

al. (1998) e Noorbakhsh (1998) argumentam que a contribuição de cada indicador é 

desproporcional, pois cada um apresenta uma escala diferente. Segundo os autores, o índice 

seria mais sensível ao indicador com menor escala e menos sensível àquele que apresenta um 

intervalo maior.  

Klugman et al. (2011), todavia, afirmam que esse problema foi solucionado com a 

adoção da média geométrica. Eles colocam que, enquanto a média aritmética considerava os 

incrementos em unidades, a média geométrica avalia os incrementos na forma de 

porcentagem sobre o limite mínimo. Sendo assim, o problema da escala estaria resolvido.  

A utilização da média geométrica teve seu início em 2010. Vários autores criticavam a 

média aritmética como modelo de agregação, devido sua compensação perfeita entre as 

variáveis (Desai, 1991; Sagar & Najam, 1998 e Palazzi & Lauri, 1998). O relatório, portanto, 

reconhecendo essa deficiência, passou a adotar a média geométrica que, segundo Klugman et 

al. (2011), não apresenta uma compensação direta. Sendo assim, um país só pode apresentar 

um índice alto se tiver um bom desempenho nas três dimensões. 

Ravallion (2011) e Chakravarty (2011), entretanto, afirmam em seus trabalhos que a 

adoção da média geométrica não é suficiente para resolver os problemas de compensação. Os 

autores afirmam que ainda há tradeoffs no cálculo do índice e ressaltam a taxa marginal de 

substituição que o IDH apresenta.  Ambos também declaram que o novo índice pode esconder 

o sucesso parcial de alguns países, que apresentam mau desempenho em apenas uma das 

dimensões. Com a nova metodologia, um país que apresenta um desempenho próximo ao 
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valor mínimo em uma dimensão, tem seu IDH próximo de zero, não importando as demais 

dimensões.  

Já Hopkins (1991) coloca que independente do algoritmo utilizado, média aritmética ou 

geométrica, a agregação é um erro. Para o autor, o índice combina elementos diferentes, 

sendo o mesmo que adicionar laranjas com bananas.  

A existência dessas críticas, no entanto, não compromete a importância do Índice de 

Desenvolvimento Humano. Mesmo com a necessidade de alguns ajustes, o índice é 

amplamente utilizado para as mais diversas finalidades. As críticas são, inclusive, bem 

recebidas pela equipe do PNUD, já que as mesmas contribuem para a melhoria do IDH, 

conforme Klugman et al. (2011).  

2.3 Apoio Multicritério à Decisão  

Modelos são concepções simplificadas da realidade, utilizadas para melhorar a 

compreensão do complexo mundo real. Nesse sentido, pode-se verificar que: 

Os modelos, ou representações ideais, são partes integrantes da vida do dia-a-dia. 

Exemplos comuns são os modelos de aviões, os retratos, os globos e assim por 

diante. Similarmente, os modelos desempenham importante papel nas ciências em 

no mundo dos negócios, conforme ilustrado pelos modelos do átomo, modelos da 

estrutura genética, equações matemáticas descrevendo leis físicas de movimentos ou 

reações químicas, gráficos, organogramas e sistemas contábeis industriais. Esses 

modelos são inestimáveis na abstração da essência da matéria da investigação, 

mostrando inter-relacionamentos e facilitando a análise. (Hillier, 2010) 

  Um tipo específico de modelo é o matemático, que trata o caso estudado de forma 

quantitativa, através de equações. Os modelos matemáticos também são representações 

idealizadas, porém são expressos em termos de símbolos e expressões matemáticas (Hillier, 

2010). O autor ainda pontua que esse tipo de modelo é mais vantajoso que os verbais porque 

descreve a situação de forma mais concisa. Eles oferecem uma compreensão mais fácil, 

visualização de causa e efeito e também considera todos os inter-relacionamentos entre as 

variáveis.   

Os modelos matemáticos são amplamente utilizados para resolução de problemas em 

pesquisa operacional. Almeida (2011), porém, afirma que os métodos clássicos de pesquisa 

operacional são melhores para problemas operacionais, nos quais apenas uma variável se 

mostra importante ou as diversas variáveis a serem consideradas são passíveis de conversão 

em uma mesma unidade. De acordo com o mesmo autor, quando se trata de sistemas de 

prestações de serviços ou de problemas gerenciais, entretanto, a programação matemática se 
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mostra pouco adequada; sendo vastamente empregada nessas situações a análise multicritério 

à decisão.  

Roy & Vincke (1981) afirmam que, na pesquisa operacional clássica, a escolha da 

melhor ação é feita sob um único ponto de vista, através de uma função matemática bem 

definida. São raras, porém, as aplicações reais em que apenas um ponto de vista é suficiente 

para avaliar todas as informações necessárias num processo decisório, como colocam tais 

autores. Sendo assim, há uma necessidade de estudar os problemas de decisão sob várias 

visões, abrindo-se espaço, portanto, para o apoio multicritério à decisão.  

Nesse sentido, a análise multicritério representa um passo em direção a uma atitude 

mais realista, sem, no entanto, negar os modelos de pesquisa operacional. Conforme Roy & 

Vincke (1981), essas duas abordagens se complementam.  

2.3.1 Visão Geral  

Belton & Stewart (2002) descrevem o apoio multicritério à decisão como uma coleção 

de abordagens formais que procuram levar em consideração múltiplos critérios na ajuda de 

decisões individuais e em grupo. Os autores também ressaltam que essas análises formais 

devem ser realizadas para tomar decisões em que as consequências são significativas, os 

impactos são de longo prazo, os efeitos afetarão muitas pessoas e quando os erros não podem 

ser facilmente corrigidos.  

Já Vincke (1992) ressalta que o apoio multicritério à decisão tem o objetivo de fornecer 

ao decisor algumas ferramentas que possibilitem a resolução de um problema de decisão no 

qual há muitos pontos de vista que devem ser considerados, muitas vezes conflitantes entre si. 

Tais abordagens formais ou ferramentas são conhecidas como métodos de apoio multicritério 

à decisão. 

Uma das maiores contribuições do apoio multicritério, segundo Belton & Stewart 

(2002), é a possibilidade de sintetizar e organizar as informações complexas que envolvem a 

decisão. Dessa forma, os métodos permitem que os decisores fiquem mais confortáveis e 

confiantes com suas soluções. Roy (1990) afirma que o objetivo do uso do apoio multicritério 

é, principalmente, elevar o grau de conformidade e coerência entre a evolução do processo de 

tomada de decisão e o sistema de valores e objetivos dos envolvidos no processo.  

 O apoio multicritério, no entanto, não procura apontar uma solução que deve ser 

considerada como verdade absoluta, como ressaltam Belton & Stewart (2002) e Almeida 
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(2011). Ele tem a finalidade de oferecer recomendações ao decisor, assim como permite um 

aprendizado sobre o problema que está sendo tratado.  

De acordo com Roy (2005), o apoio multicritério à decisão apresenta três conceitos 

fundamentais para analisar e estruturar o processo de decisão, sendo eles as ações potenciais / 

alternativas, os critérios e a problemática. Uma ação potencial é aquilo que constitui o objeto 

da decisão ou o que o apoio à decisão se concentra. O termo “ação potencial” é usado da 

mesma forma que “alternativa”: com o intuito de designar algo através do qual uma decisão 

irá se materializar (Roy, 1990). 

Bouyssou (1990) define um critério como uma função real do conjunto de alternativas, 

de forma que pareça significativo comparar duas alternativas segundo um ponto de vista 

particular. Para Almeida (2011), os critérios são funções sobre o conjunto de alternativas, que 

representam as preferências do decisor segundo um ponto de vista. De acordo com esse autor, 

no caso de problemas multicritério, tem-se uma família de critérios. Os critérios podem ser 

classificados de quatro maneiras, de acordo com Vincke (1992): 

 Critério verdadeiro: se a estrutura de preferência associada for uma pré-ordem 

completa.  

 Semicritério: se a estrutura de preferência associada for uma semiordem. Nesse 

caso, o modelo possui um limiar.  

 Critério de intervalo: quando a estrutura de preferência associada é uma ordem de 

intervalo. Nesse caso, o modelo possui um limiar variável.  

 Pseudocritério: quando a estrutura de preferência associada é uma pseudo-ordem, 

que corresponde ao modelo com limiar duplo. Nesse caso, o modelo possui dois 

limiares.  

Já o termo “problemática” é utilizado para descrever o tipo da ajuda que se pode obter 

para o problema de decisão, como ressalta Roy (1996). Dessa forma, as recomendações 

provenientes de uma modelagem multicritério podem ser distintas, dependendo da 

problemática que será escolhida.  Quatro tipos de problemática são apresentadas pelo autor, 

cada uma oferecendo um resultado diferente ao decisor. São elas: 

 Problemática do tipo Pα: procura fazer com que o decisor opte pela a melhor ação, 

sugerindo o menor conjunto possível de alternativas a serem escolhidas. O 

resultado dessa problemática é um procedimento de escolha.  
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 Problemática do tipo Pβ: apresenta uma classificação das alternativas, sendo cada 

uma alocada em categorias definidas por normas previamente estabelecidas. O 

resultado dessa problemática é um procedimento de classificação.  

 Problemática do tipo Pγ: gera um ranking das alternativas, podendo ser completo 

ou parcial. O resultado dessa problemática é um procedimento de ordenação.  

 Problemática do tipo Pδ: oferece uma exibição das alternativas e suas possíveis 

consequências, para que o decisor possa descobri-las, entendê-las e avaliá-las. O 

resultado dessa problemática é um procedimento de descrição. 

Segundo Roy (1996), a escolha de uma problemática para um estudo pode ser uma das 

quatro problemáticas de referência, um caso especial de uma delas, uma sequência de uma ou 

mais problemáticas ou ainda uma problemática mista.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que o apoio multicritério é relevante para o processo 

de tomada de decisão, visto que auxilia o decisor a se posicionar em situações complexas, nas 

quais vários pontos de vista devem ser considerados. Nesse sentido, a formulação de 

problemas de decisão com a abordagem multicritério está ficando cada vez mais frequente, 

nas mais diversas áreas de conhecimento, como declara Vincke (1992).  

2.3.2 Etapas para Modelo de Decisão Multicritério 

Para o emprego da modelagem multicritério, Almeida (2011) aponta algumas etapas a 

serem seguidas. O autor ressalta que a sequência das etapas não é rígida e que fases anteriores 

podem ser retomadas, caso necessário. As etapas são: 

1) Identificação dos decisores; 

2) Identificação dos objetivos;  

3) Estabelecimento dos critérios relevantes; 

4) Estabelecimento da estrutura do espaço de ações e da problemática e geração de 

alternativas;  

5) Avaliação e identificação de fatores relevantes que não estão sob o controle do 

decisor; 

6) Modelagem de preferências do decisor; 

7) Avaliação intracritério; 

8) Avaliação intercritério; 

9) Avaliação global das alternativas; 

10) Análise de sensibilidade e robustez; 
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11) Análise dos resultados e elaboração de recomendação para o decisor; e  

12) Implementação da decisão.  

2.3.3 Modelagem das Preferências do Decisor 

No desenvolvimento do processo decisório, é importante que o decisor expresse sua 

preferência sobre as alternativas consideradas para que se chegue a um resultado. De acordo 

com Roy (1996), quando um decisor está diante de duas alternativas e sabe suas 

consequências, ele é capaz de revelar sua preferência entre elas de acordo com quatro 

situações básicas de preferência: indiferença, estrita preferência, fraca preferência ou 

incomparabilidade.  

As quatro situações básicas são úteis em estabelecer uma representação realista das 

preferências de um decisor e através delas pode-se desenvolver um modelo satisfatório que 

represente as preferências do decisor para qualquer par de ações, conforme Roy (1996). As 

situações básicas de preferência são detalhadas no Quadro 2.3.  

Quadro 2.3 – Situações básicas de preferência (adaptado de Roy, 1996) 

Situação Definição Relação binária (propriedades) 

Indiferença 

Corresponde à existência de razões 

claras e positivas que justifiquem 

equivalência entre as duas ações. 

I: relação reflexiva e simétrica 

Estrita Preferência 

Corresponde à existência de razões 

claras e positivas que justifiquem 

significante preferência em favor de 

uma (identificada) das duas ações. 

P: relação assimétrica (não reflexiva) 

Fraca Preferência 

Corresponde à existência de razões 

claras e positivas que invalidam estrita 

preferência em favor de uma 

(identificada) das duas ações, mas que 

são insuficientes para deduzir se há 

estrita preferência em favor da outra 

ação ou indiferença entre as duas 

ações, não permitindo, desse modo, 

qualquer uma das duas situações 

anteriores para ser distinguida como 

apropriada. 

Q: relação assimétrica (não reflexiva) 

Incomparabilidade 

Corresponde à ausência de razões 

claras e positivas que justifiquem 

algumas das três relações anteriores. 

R: relação simétrica (não reflexiva) 

 

Há casos, no entanto, em que pode ser útil a combinação de algumas das situações 

básicas para representar a preferência do decisor entre duas alternativas. Dessa forma, cinco 
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situações consolidadas de preferência são apresentadas, as quais são agrupamentos das 

situações básicas: não-preferência, preferência, J-preferência, K-preferência e 

sobreclassificação.  

Dentre as situações consolidadas de preferência, talvez a mais importante seja a relação 

de sobreclassificação. Tal relação é utilizada para a exploração das preferências do decisor em 

métodos como o ELECTRE e o PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation). Segundo Roy (1996), a relação de sobreclassificação corresponde à 

existência de razões claras e positivas que justifiquem preferência estrita, fraca preferência ou 

indiferença entre duas ações, mas sem a certeza sobre qual das relações prevalece. Sendo 

assim, afirmando que uma alternativa a sobreclassifica b, significa que a alternativa a é pelo 

menos tão boa quanto b.  

Almeida (2011) coloca que as situações de preferência apresentam duas características, 

exaustividade e exclusividade. Essas propriedades querem dizer que pelo menos uma das 

quatro situações se aplica a qualquer par de alternativas e que somente uma das situações 

pode ser adequada.  

2.3.4 Classificação dos Métodos Multicritério 

Na literatura, pode-se encontrar vários métodos multicritério disponíveis. Roy (1996) os 

divide em três grandes famílias, sendo elas: critério único de síntese, métodos de 

sobreclassificação e métodos interativos. Essa forma de classificação não é a única, mas, 

como afirma Almeida (2011), ela é bastante difundida na literatura.   

 Os métodos que pertencem à família do critério único de síntese possuem a 

característica de agregar todos os pontos de vista avaliados em uma única função. O método 

Analytic Hierarchy Process (AHP), bastante difundido na literatura, pertence a essa categoria. 

 Já os métodos da família de sobreclassificação procuram representar as preferências do 

decisor através de uma relação de sobreclassificação. Em tais métodos, é realizada a 

construção dessa relação e posteriormente sua exploração para resolver o problema do 

decisor. Tal divisão inclui os conhecidos métodos ELECTRE e PROMETHEE.  

Por fim, a família dos métodos interativos apresenta procedimentos que envolvem 

etapas computacionais e de discussões com o decisor. Primeiramente, uma solução 

computacional é apresentada ao decisor, que acrescenta informações extras sobre suas 

preferências e assim origina uma nova solução. Um exemplo de método dessa família é a 

Programação Matemática Multiobjetivo.     
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Vincke (1992) classifica os métodos multicritérios da mesma forma que Roy (1996). O 

autor, no entanto, denomina a família dos critérios únicos de síntese como teoria da utilidade 

multiatributo.  

Outro tipo de classificação também é apontado por Pardalos et al. (1995), que apresenta 

certa similaridade com aquela sugerida por Roy (1996). Nessa situação, os métodos são 

divididos em: Programação Matemática Multiobjetivo, Teoria da Utilidade Multiatributo 

(MAUT), Abordagem de Relações de Sobreclassificação e Abordagem de Desagregação de 

Preferências.  

Wallenius et al. (2008) ainda propõe outro tipo de classificação, bem diferente das 

anteriormente citadas. Os autores classificam os métodos multicritério de acordo com o 

conjunto de alternativas considerado. Sendo assim, os métodos podem ser divididos em dois 

grupos, problemas multicritério com alternativas discretas e problemas multicritério de 

otimização. No primeiro grupo, os conjuntos de alternativas tipicamente consistem de 

coleções modestas de escolhas. Já os problemas de otimização normalmente envolvem um 

número muito grande ou infinito de alternativas. Almeida (2011) afirma, entretanto, que é 

mais comum a consideração de alternativas discretas no mundo gerencial.  

Diante de tantas opções de métodos, como um decisor pode escolher aquele mais 

adequado ao seu problema? Almeida (2003) e Almeida (2011) aponta que, para a seleção do 

método multicritério a ser empregado, alguns aspectos devem ser ponderados, tais como: o 

problema que está sendo analisado, o contexto considerado, a estrutura de preferências do 

decisor, a problemática, as informações disponíveis e o grau de precisão.  

Já Vincke (1992) coloca que a escolha do método multicritério é muitas vezes feita 

através de argumentos relativamente subjetivos, como a experiência e a existência de software 

adequado. O autor, no entanto, acredita que é possível desenvolver um procedimento que 

permita tal escolha de maneira mais rigorosa.  

2.3.5 Família ELECTRE  

Os métodos da família ELECTRE (Elimination Et Choice Traduisant la Réalité) fazem 

parte do grupo dos métodos de sobreclassificação. O primeiro método dessa família, o 

ELECTRE I, foi desenvolvido por Roy (1968). Uma característica importante desses métodos 

é que eles apresentam avaliações não compensatórias (Almeida, 2011). 

Os métodos ELECTRE exploram as preferências do decisor através da relação binária 

de sobreclassificação. Pode-se dizer que a sobreclassifica a’ (aSa’) se a é considerada pelo 
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menos tão bom quanto a’ (Roy, 1991). Dessa forma, esta relação significa que uma alternativa 

a é estritamente preferível, fracamente preferível ou indiferente a uma alternativa a´, não 

havendo uma decisão sobre qual das três situações é a verdadeira.  

Como afirma Roy (1996), os métodos dessa família utilizam a relação de 

sobreclassificação com uma lógica de poder de veto, usando noções de concordância e 

discordância. A concordância é relativa à força da hipótese de que uma alternativa é pelo 

menos tão boa quanto outra; já a discordância refere-se à força de evidências contra essa 

hipótese, como destacam Belton & Stewart (2002). Sendo assim, na utilização desses 

métodos, são mensurados índices de concordância e discordância, para avaliar a veracidade da 

relação de sobreclassificação.  

Os métodos dessa família são aplicados em duas etapas, como ressalta Roy & Vincke 

(1981). A primeira fase consiste em construir relações de sobreclassificação, nas quais há 

comparação par a par entre as alternativas. Já na segunda fase, tem-se a exploração da relação 

de sobreclassificação, aplicando um algoritmo para resolver o problema.  

São métodos da família ELECTRE: 

 Método ELECTRE I e ELECTRE IS: procedimentos que envolvem problemática 

de escolha; 

 Método ELECTRE II, III e IV: procedimentos que envolvem problemática de 

ordenação; e 

 Método ELECTRE TRI: procedimento que envolve problemática de classificação.  

Algumas características dos métodos ELECTRE podem ser observadas no Quadro 2.4, 

adaptado do trabalho de Roy (1991). No quadro são exibidas as possibilidades ou não de 

considerar limiares, a necessidade ou não de estabelecer pesos para os critérios, as 

problemáticas envolvidas e os resultados finais dos métodos.  

Quadro 2.4 – Principais características dos métodos ELECTRE (Adaptado de Roy, 1991) 

Métodos ELECTRE I IS II III IV TRI 

Possibilidade de levar em 

consideração limiares de 

preferência e/ou indiferença 

Não  Sim Não  Sim Sim Sim 

Necessidade de uma 

quantificação para a relativa 

importância dos critérios 

Sim Sim Sim Sim Não  Sim 

Problemática Escolha Escolha Ordenação  Ordenação  Ordenação  Classificação 

Resultado final 
Conjunto 

Kernel  

Conjunto 

Kernel  

Pré-ordem 

parcial  

Pré-ordem 

parcial  

Pré-ordem 

parcial  
Classificação 
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Cabe ressaltar que, nos métodos ELECTRE, a importância dos critérios pode ser vista 

como pesos, como colocam Figueira et al. (2005). Para os procedimentos de agregação 

compensatória, esse parâmetro é visto como uma taxa de substituição, mas para os métodos 

dessa família, representam poder de voto. Tal fato ocorre porque os pesos dos critérios não 

dependem das escalas.  

2.3.6  Método ELECTRE TRI-C 

O método ELECTRE TRI-C, proposto por Almeida-Dias et al. (2010), é recomendado 

para situações nas quais as alternativas podem ser alocadas em categorias pré-definidas, 

através da avaliação de múltiplos critérios. Nesse método, as categorias são ordenadas e há 

exploração da relação de sobreclassificação entre as alternativas e as ações de referências.  

Para utilização do método, primeiramente, deve-se definir o conjunto de ações 

potenciais   {           }, que será distribuído nas categorias completamente ordenadas 

{            }, sendo    a pior categoria e    a melhor. É importante também determinar 

a família de critérios   {            } que irá avaliar as alternativas. Os critérios têm 

vetores de peso, que podem ser interpretados como poder de voto, denotados por   , tal que 

              e assumindo que ∑      
   .    

Em seguida, alguns parâmetros para o método devem ser estabelecidos, como as ações 

de referência. Tais ações representam as categorias que o decisor considera necessárias para a 

distribuição das alternativas e são representadas por    {          h           }. Cabe 

ressaltar que o número de ações de referência é igual a     e que as ações    e      

representam o pior e o melhor desempenho em todos os critérios, respectivamente.  

Para que a ordenação das categorias seja preservada, as ações de referência devem ser 

definidas respeitando      ( h  )     ( h)   . E ainda, para que duas ações de referência 

sejam consideradas adequadas para distinguir duas características adjacentes, é necessário que 

  ( h  )     ( h)     . 

Dessa forma, devem ser definidos os limiares de indiferença (  ) e preferência (  ) para 

os critérios, tal que        . Esses limiares são importantes para definir corretamente as 

categorias e construir as relações binárias. Definidos os limiares, as seguintes relações 

binárias podem ser encontradas em cada critério: 

 |  ( )    (  ) |      representa uma relação de indiferença entre as ações, ou 

aIa’; 
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   ( )     (  )     representa uma relação de estrita preferência da ação a sobre a 

ação a’, ou aPa’; e 

      ( )     (  )     representa uma relação de fraca preferência da ação a 

sobre a ação a’, ou aQa’. 

Após verificar as relações entre as alternativas e as ações de referência, o índice de 

concordância parcial  (    ) pode ser calculado, como exposto na Equação (2.9). Esse índice 

soma os pesos de todos os critérios nos quais a alternativa a é pelo menos tão boa quanto a 

alternativa a’ e aqueles nos quais a alternativa a’ é fracamente preferível a alternativa a (com 

o ajuste de    ). 

 (    )  ∑       (    )  ∑       (    )  ∑       (    )  ∑       (    )                     (2.9) 

onde       
  ( )     (  )     

       
        

Posteriormente, índice de discordância parcial   (   
 ) deve ser calculado, conforme 

mostra a Equação (2.10). 

  (    )  

{
 

 
                                   ( )     ( 

 )        

  ( )     ( 
 )     

       
           ( )     ( 

 )                

                                 ( )     ( 
 )        

                              (2.10) 

Ainda, é necessário o cálculo do índice de credibilidade (a,a’), que tem o intuito de 

medir a força da afirmação que a alternativa a sobreclassifica a alternativa a’. Este valor está 

dentro do intervalo de zero a um, sendo a declaração mais forte a medida que se aproxima de 

um. O índice de credibilidade pode ser mensurado de acordo com a Equação (2.11). 

 (    )    (    ) ∏   
 
   (    )                                                                                  (2.11) 

onde     (    )  {

     (    )

      (    )
          (    )    (    )    

                                        
 

Em posse do índice de credibilidade, o analista e o decisor devem escolher o nível de 

credibilidade. Esse nível, denotado por , representa o mínimo valor de (a,a’) que é julgado 

necessário pelo decisor para validar ou não a relação de sobreclassificação. Em geral, esse 

valor está no intervalo [0,5;1].  
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A recomendação do ELECTRE TRI-C são duas classificações, sendo elas formadas a 

partir de regras descendente e ascendente. As duas regras são obtidas com o intuito de 

verificar a maior e a menor categorias possíveis para alocar uma alternativa, podendo ser, em 

algumas situações, as mesmas. As classificações podem ser realizadas de acordo com os 

procedimentos descritos a seguir:  

Regra descendente: avaliando da pior categoria até a melhor, encontra-se a primeira 

categoria    que satisfaz  (    )   . Em posse de t: 

a) Para    , selecionar    como a possível categoria para alocar a ação a.  

b) Para      , se  (    )   (      ), selecionar    como a possível categoria 

para alocar a ação a. Caso contrário, selecionar     . Onde  (    )  

    { (    )  (    )}. 

c) Para    , selecionar    como a possível categoria para alocar a ação a. 

Regra ascendente: avaliando da melhor categoria até a pior, encontra-se a primeira 

categoria    que satisfaz  (    )   . Em posse de k: 

a) Para    , selecionar    como a possível categoria para alocar a ação a.  

b) Para 1    (   ), se  (    )   (      ), selecionar    como a possível 

categoria para alocar a ação a. Caso contrário, selecionar     . Onde  (    )  

    { (    )  (    )}. 

c) Para   (   ), selecionar    como a possível categoria para alocar a ação a. 

Após a aplicação desse procedimento, tem-se, portanto, as duas classificações referentes 

ao ELECTRE TRI-C. A escolha entre qual classificação utilizar depende do ponto de vista 

que se deseja: otimista ou pessimista.  

2.4 Síntese do Capítulo  

Este capítulo iniciou-se com a explanação do conceito de desenvolvimento humano, que 

por algumas décadas foi visto como um sinônimo de desenvolvimento econômico. A 

publicação de trabalhos a partir da década de 1960, no entanto, estimulou o debate sobre o 

assunto, ampliou o significado do termo e trouxe uma visão mais humana, na qual o foco 

passou a ser o indivíduo. A primeira seção do capítulo ainda apresenta alguns índices 

elaborados ao longo dos anos para mensurar o bem-estar das pessoas.  

Também fez parte da fundamentação teórica um levantamento detalhado sobre o Índice 

de Desenvolvimento Humano, atualmente o mais importante e utilizado indicador do bem-

estar humano. A seção trouxe explicações sobre a metodologia de cálculo e as alterações 
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sofridas por este índice nos últimos vinte anos. E ainda, mostrou as principais críticas feitas na 

literatura ao índice, como indicadores inadequados, problemas com a fórmula geral, pobreza 

nos dados, medição incorreta da dimensão renda e redundância.  

Ao fim do capítulo, tratou-se do apoio multicritério à decisão, uma abordagem que 

auxilia a tomada de decisão através da consideração de múltiplos fatores. Sobre o tema, 

destacou-se algumas questões básicas, como as etapas para construção de um modelo, as 

problemáticas de referência, a modelagem de preferências do decisor e a classificação dos 

métodos. Além disso, discorreu-se sobre a família dos métodos ELECTRE e o método 

ELECTRE TRI-C foi exposto de forma minuciosa.  

Este capítulo foi importante porque contextualizou a temática deste trabalho, que irá 

sugerir uma nova metodologia para o Índice de Desenvolvimento Humano, através do modelo 

multicritério ELECTRE TRI-C. O capítulo seguinte apresentará essa proposta.    
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3 MENSURAÇÃO DO IDH ATRAVÉS DO ELECTRE TRI-C  

O presente capítulo irá apresentar uma nova proposta para o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento Humano, através do método multicritério ELECTRE TRI-C. A primeira 

seção mostra a adequação do método para a problemática, assim como pontua as críticas que 

podem ser reduzidas com a utilização do mesmo. Em seguida, particularidades do modelo são 

apresentadas, além de sua aplicação e a análise dos resultados. Ainda na segunda seção, a 

análise de sensibilidade para o método sugerido é exibida. A seção quatro traz uma discussão 

sobre o emprego do ELECTRE TRI-C para o problema do IDH e, por fim, a quinta seção 

encerra o capítulo.  

3.1 Utilização do ELECTRE TRI-C no Cálculo do IDH  

Atualmente, o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano é feito agregando três 

dimensões – conhecimento, vida longa e padrão de vida – numa média geométrica. Para tanto, 

é necessário um processo de normalização, assim como a definição de limites máximos e 

mínimos para cada indicador considerado.  

Esse procedimento de mensuração, porém, sofre diversas críticas, tais como 

compensatoriedade parcial, definição arbitrária de limites máximos e mínimos e dos pesos, 

tratamento incorreto da dimensão renda e sensibilidade escalar dos indicadores.  

Com o intuito de atenuar tais problemas, muitos trabalhos já foram publicados, 

sugerindo novas metodologias. Como exemplo, pode-se citar os estudos de Ravallion (2012), 

Chakravarty (2011), Chakravarty (2003), Harttgen & Klasen (2012), Chatterjee (2005), 

Escosura (2010), Lind (2010), Noorbakhsk (1998), Palazzi & Lauri (1998) e Sebastián & 

Moya (2009).  

Não foi encontrado na literatura, todavia, um trabalho que trate as críticas da 

mensuração do IDH com o apoio multicritério à decisão. Tal abordagem é adequada, visto 

que o PNUD (1990) afirma que qualquer sistema que se proponha a mensurar ou monitorar o 

desenvolvimento humano precisa levar em consideração mais de uma variável. Além disso, 

dependendo do método multicritério a ser empregado, algumas das críticas feitas ao IDH 

podem ser minimizadas.  

Para a escolha do método a ser empregado para a problemática do IDH, definiu-se 

primeiramente que o mesmo deveria ser não compensatório, visto que essa é a principal 

crítica contra o índice. Então, os métodos das famílias ELECTRE e PROMETHEE se 
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mostraram adequados ao problema. Almeida (2011), entretanto, afirma que há uma discussão 

a respeito da semicompensatoriedade dos métodos PROMETHEE. Dessa forma, decidiu-se 

que tais modelos não seriam utilizados, a fim de evitar questionamentos posteriores.  

Sendo assim, a escolha do método ficou entre aqueles pertencentes à família ELECTRE. 

Os métodos I e IS logo foram descartados, já que são aplicáveis à uma problemática de 

escolha e a mesma não se mostra apropriada à questão do IDH.  

Em seguida, foram avaliados os métodos II, III e IV, que proporcionam um 

ranqueamento das alternativas. Resolveu-se, porém, que tais métodos não seriam os mais 

ajustados ao problema, visto que os mesmos são sensíveis ao ingresso de novas alternativas. 

Com a utilização de tais métodos, o problema da comparação ano a ano do índice devido à 

adição de novos países na análise continuaria. Com a consideração de novas nações, o 

ranqueamento é alterado e, consequentemente, não é possível saber se o rebaixamento ou 

ascensão de posição se deve ao melhor desempenho do país ou à inserção de novas 

alternativas.   

Nesse sentido, os métodos que apresentam uma classificação como resultado se 

mostraram mais adequados ao problema. Dentre esses métodos, há o ELECTRE TRI e suas 

variações – TRI-B, TRI-C e TRI-NC – que resultam em uma classificação ordenada. Definiu-

se pela utilização do ELECTRE TRI-C, visto que esse método exige a determinação de 

apenas uma ação característica para cada categoria. Os demais métodos TRI demandam o 

estabelecimento de pelo menos duas referências para cada classe, tornando a definição de 

parâmetros mais complexa.  

O método ELECTRE TRI-C, portanto, será aplicado ao problema de cálculo do IDH 

com a intenção de corrigir algumas distorções da metodologia tradicional. Com o uso desse 

método será possível reduzir os questionamentos acerca do efeito compensatório, do uso do 

logaritmo para a dimensão renda, da sensibilidade devido à escala, da determinação de limites 

máximos e mínimos e do procedimento de agregação. Além disso, irá contribuir para a 

comparação do índice entre os anos.  

O método a ser empregado é, em sua concepção, não compensatório, o que elimina a 

principal crítica ao IDH. E ainda, seu algoritmo exclui a necessidade de normalização porque 

avalia as alternativas a partir da relação de sobreclassificação. Consequentemente, são 

extintos os problemas do tratamento diferenciado da dimensão renda, da sensibilidade escalar 

e da determinação de limites máximos e mínimos.  
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O procedimento atual do IDH oferece como resultado um ranking completo dos países. 

Com a aplicação do ELECTRE TRI-C, o resultado será uma classificação das nações, 

alocando-as nas classes de muito alto, alto, médio e baixo desenvolvimento humano. Sabe-se 

que haverá uma perda de informação com a aplicação da nova metodologia, mas acredita-se 

que a estabilidade do modelo no caso de inclusão de novos países compensa esse fato. Sendo 

assim, a avaliação deste trabalho não pode ser realizada no sentido de verificar as 

modificações das posições dos países no ranking, mas sim a alteração da classificação nos 

níveis de desenvolvimento humano. 

3.2 Aplicação do Método e Análise dos Resultados  

Esta seção busca detalhar a utilização do ELECTRE TRI-C para o cálculo do IDH. As 

particularidades da elaboração do método serão mostradas, assim como sua aplicação e a 

análise dos resultados obtidos. Por fim, tem-se a análise de sensibilidade do procedimento. 

3.2.1 Construção do Método  

Neste trabalho será feita uma aplicação numérica para ilustrar o uso do ELECTRE TRI-

C para a mensuração do IDH. Os parâmetros necessários para o desenvolvimento do modelo 

serão determinados a partir de simulação, visto que o decisor, o PNUD, não está disponível 

para essas consultas. 

No modelo sugerido, os critérios a serem utilizados serão os mesmos estabelecidos pelo 

PNUD. Dessa forma, serão mantidos os critérios longevidade, educação e renda, já apreciados 

pelo relatório. As alternativas consideradas serão os países contemplados atualmente pelo 

RDH, visto que são aqueles em que os dados necessários estão disponíveis.  

É essencial também definir alguns parâmetros que fazem parte do procedimento do 

ELECTRE TRI-C. Para o emprego desse método, é necessário determinar pesos para os 

critérios, classes para alocação das alternativas, ações de referências e alguns parâmetros do 

modelo – limiares de indiferença, preferência e veto.  

Os pesos dos critérios usados neste estudo foram definidos a partir do procedimento 

revisado de Simos, proposto por Figueira & Roy (2002). O novo procedimento é similar ao 

proposto por Simos, tendo como diferenças a consideração de uma informação adicional e o 

algoritmo que fornece o peso dos critérios. A nova informação é a razão entre os pesos mais 

importante e o menos importante, denominada por z.  
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O procedimento inicial é o mesmo, modificando apenas a forma de calcular os pesos 

não normalizados e normalizados. O processo de coleta de informações com o decisor é 

realizado em três passos, sendo eles: 

1) Dar ao decisor um conjunto de cartões, onde cada critério é escrito em um deles. 

Caso seja necessário, podem ser incluídas informações a respeito dos critérios. 

Também deve-se oferecer um conjunto de cartões brancos, que serão utilizados 

posteriormente; 

2) Pedir ao decisor que organize esses os cartões de forma que se ordenem os 

critérios, do menos ao mais importante. Caso o decisor considere que dois 

critérios tenham a mesma importância, esses devem ser colocados numa mesma 

posição do ranking; e 

3) Solicitar que o decisor reflita sobre a diferença da importância de dois critérios 

sucessivos. Os cartões brancos devem ser usados para representar a diferença 

entre os critérios, podendo ser utilizado nenhum cartão ou mais de um entre dois 

critérios consecutivos. Uma maior quantidade de cartões significa uma maior 

diferença entre as importâncias.  

Em posse de tais informações, há condições de determinar os pesos não normalizados e 

normalizados. Os pesos não normalizados, k(r), são definidos pela Equação (3.1). Considera-

se que     é o número de cartões brancos entre os rankings r e r + 1.  

 ( )      (           ) com                                                                         (3.1) 

onde {

                         

   ∑   
   
                                         

   
   

 
                                              

 

Em seguida, devem ser estabelecidos os pesos normalizados dos critérios. Considera-se  

  
    ( ) como o peso não normalizado, e     

   como o peso normalizado. A Equação (3.2) 

mostra como o peso normalizado de um critério pode ser encontrado.  

{
    ∑    

 
   

  
   

   

       
                                                                                                                      (3.2) 

Após a aplicação desse algoritmo, proposto por Figueira & Roy (2002), tem-se os pesos 

para os critérios. Para a mensuração do IDH, foi feita uma simulação desse procedimento para 
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a determinação dos pesos. A simulação foi necessária porque, como já foi mencionado, as 

preferências do decisor (PNUD) não puderam ser consideradas, visto sua indisponibilidade.  

A ordenação dos critérios e dos cartões brancos pode ser observada no Quadro 3.1. O 

quadro mostra que o critério com menor importância é a expectativa de escolaridade, 

enquanto o mais importante é o RNB per capita. Definiu-se ainda que a razão entre esses dois 

critérios é 5, o que significa que o indicador da renda é cinco vezes mais relevante que o de 

educação.  

Quadro 3.1 – Informações obtidas com o conjunto de cartões 

Ranking Cartão Número de cartões  

1 Expectativa de escolaridade 1 

2 Cartão branco 2 

3 Média de escolaridade 1 

4 Cartão branco 1 

5 Expectativa de vida  1 

6 Cartão branco 2 

7 RNB per capita  1 

 

Posteriormente, calculou-se os pesos não normalizados e normalizados para o modelo. 

A Tabela 3.1 expõe os passos necessários para a determinação desses parâmetros.  

Tabela 3.1 – Dados para determinação dos pesos dos critérios  

Ranking  Critério no ranking  
Número de cartões 

brancos     
    

Pesos não 

normalizados  ( )  

Pesos  

normalizados   
   

1 Expectativa de escolaridade 2 3 1 8,3333 

2 Média de escolaridade 1 2 2,5 20,8333 

3 Expectativa de vida  2 3 3,5 29,1667 

4 RNB per capita  - - 5 41,6667 

 

Dessa forma, os pesos dos critérios necessários para o desenvolvimento do modelo 

foram definidos. O resultado final do procedimento revisado de Simos, sugerido por Figueira 

& Roy (2002), pode ser encontrado na Tabela 3.2.  Acredita-se que tal algoritmo é adequado 

ao problema, já que expressar as preferências na forma de ordenação de critérios é uma tarefa 

fácil para o decisor, como afirmam Figueira & Roy (2002). Ainda segundo esses autores, tal 

processo de coletar informações é simples e rápido.  
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Tabela 3.2 – Pesos dos critérios 

Critérios  Pesos 

Expectativa de vida ao nascer  0,292 

Média de anos de escolaridade  0,208 

Expectativa de anos de escolaridade  0,083 

RNB per capita  0,417 

 

No método ELECTRE TRI-C, o resultado obtido é a alocação das alternativas em 

classes pré-definidas. Tais classes são ordenadas, representadas por C1, C2, C3 e C4; das 

quais C1 é a pior categoria e C4 a melhor. Nesta situação, C1 representará a classe de 

desenvolvimento humano baixo; C2, desenvolvimento humano médio; C3, desenvolvimento 

humano alto; e C4, desenvolvimento humano muito alto.   

Para a distribuição das alternativas nas classes, é necessário estabelecer ações de 

referências, que são representações das categorias – indicadas por b0, b1, b2, b3, b4 e b5. Na 

definição das ações de referência, é importante lembrar que duas ações de referência só 

podem ser consideradas adequadas para distinguir duas características adjacentes caso a 

diferença entre o desempenho das mesmas seja maior que o limiar de indiferença. Cabe 

ressaltar ainda que as ações de referência b0 e b5 são hipotéticas, representando o pior e o 

melhor desempenho possível das alternativas.  

As ações de referência para a aplicação numérica do ELECTRE TRI-C foram definidas 

através de uma simulação, na qual o contexto do problema foi considerado, assim como 

aquilo que se espera do decisor. Em cada ação, procurou-se determinar quais valores seriam 

esperados para os países pertencentes às categorias. A Tabela 3.3 mostra as ações de 

referência consideradas no modelo.  

Tabela 3.3 – Ações de referência 

Categorias  
Ações de 

Referência 

Critérios  

Expectativa 

de vida 

Média de 

escolaridade  

Expectativa de 

escolaridade 
RNB per capita  

  b0 0 0 0 0 

C1 b1 52 3,5 7 2000 

C2 b2 62 6 11 4000 

C3 b3 72 8,5 13 7000 

C4 b4 77 10 15 15000 

  b5 100 20 25 150000 
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Neste problema, tais ações podem ser vistas como países de referência, que seriam 

aqueles que apresentam um desempenho médio esperado para cada categoria. Nessa 

abordagem sugerida pode-se observar a vantagem de não classificar os países a partir de 

quartis, como acontece com o PNUD. Na categorização por quartis, as nações são distribuídas 

nas classes de forma arbitrária, sem avaliar o desempenho das mesmas. Aqui, são levados em 

consideração os níveis de renda, educação e saúde para alocar os países nas classes de 

desenvolvimento humano.  

Sendo assim, a utilização de um método multicritério para tratamento dessa 

problemática impede que a classificação dos países quanto ao nível de desenvolvimento 

humano seja uma abordagem meramente matemática. O modelo sugerido permite a 

consideração das preferências do decisor, incluindo a percepção que o mesmo tem sobre o 

problema.  

Como destacam Zopounidis & Doumpos (2002), o apoio multicritério à decisão não 

foca somente em um procedimento automático para analisar os dados e construir um modelo. 

Essa abordagem possui metodologias de modelagem de preferências, que permitem que o 

posicionamento do decisor seja incorporado ao processo. 

Para desenvolver o algoritmo do método também é fundamental o estabelecimento de 

alguns parâmetros, como os limiares de indiferença, preferência e veto. O significado dos 

limiares “está associado à diferença entre duas medidas, indicando a diferença mínima entre 

duas medidas para ser percebida como distintas.” (Almeida, 2011).   

Os limiares representam a natureza imperfeita das avaliações, como declaram Figueira 

et al. (2005). Os autores colocam que esses parâmetros são usados quando a avaliação de duas 

ações justifica a preferência em favor de uma das duas ações (limiar de preferência) ou 

quando revela indiferença entre as ações (limiar de indiferença).  

Uma importante lembrança é que os limiares devem ser definidos de tal forma que 

                . Esses limiares são utilizados com o intuito de considerar possíveis 

erros das informações na análise das alternativas. Os limiares utilizados no método sugerido 

para o IDH são expostos na Tabela 3.4. 

O limiar de indiferença, como destacam Mousseau & Slowinski (1998), especifica a 

maior diferença entre o desempenho de duas ações que preserva a indiferença entre essas num 

dado critério. Dessa forma, definindo-se tal limiar como      para o critério esperança de 

vida ao nascer, por exemplo, significa que, na comparação par a par das alternativas, dois 

países que apresentam 70 e 72 anos neste indicador serão tratados como indiferentes.  
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Tabela 3.4 – Parâmetros utilizados no método 

Critérios  
Parâmetros  

              

Expectativa de vida ao nascer  2 3 4 

Média de anos de escolaridade  1 2 2,5 

Expectativa de anos de escolaridade  1,5 2 3 

RNB per capita  1000 2000 2000 

 

Já o limiar de preferência é entendido por Mousseau & Slowinski (1998) como a menor 

diferença entre duas ações compatível com a preferência de uma em favor da outra, de acordo 

com um critério. Neste problema, esse parâmetro foi determinado como      para a 

esperança de vida, representando que, se dois países possuem uma expectativa de 70 e 73 

anos, a segunda nação terá preferência estrita sobre a primeira.  

Por fim, há o limiar de veto, que expressa o poder atribuído a um critério para ser contra 

a afirmação "a sobreclassifica b", quando a diferença entre os desempenhos das alternativas b 

e a são maiores que esse limiar, conforme Figueira et al. (2005). Nesse caso, o limiar de veto 

estabelecido para o critério expectativa de vida ao nascer, por exemplo, foi        Isso quer 

dizer que, se dois países apresentarem 70 e 74 anos de expectativa de vida, o primeiro não 

pode sobreclassificar o segundo, mesmo que aquele tenha um bom desempenho nos demais 

critérios.  

Com todos os parâmetros definidos, é possível aplicar o método proposto. Os dados de 

entrada para o modelo podem ser encontrados no Anexo I, que traz a lista das alternativas 

(países) juntamente com os seus desempenhos nos critérios.  

O primeiro passo na elaboração do método foi o cálculo dos índices de concordância e 

discordância para cada alternativa, assim como o índice de credibilidade. A etapa seguinte foi 

definir um nível de credibilidade (), que representa o menor valor de (a,a’) para julgar 

como verdadeiras as relações de sobreclassificação. Em geral, esse valor está no intervalo 

[0,5;1] e nesta aplicação o nível considerado foi 0,7.  

Como o método resulta em duas classificações, uma otimista e outra pessimista, optou-

se por adotar a visão pessimista. Tal escolha foi feita porque a mesma capta melhor o 

emprego do limiar de veto, considerado fundamental para o problema. Dessa forma, aqueles 

países que possuem um desempenho alto em vários critérios, mas muito baixo em apenas um 

deles, serão alocados em categorias inferiores.  
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3.2.2 Resultados do Método  

Na aplicação do ELECTRE TRI-C para a mensuração do IDH, foram utilizados os 

indicadores já considerados pelo índice. Tais dados foram obtidos do Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2011 (PNUD, 2011a) e podem ser encontrados no Anexo I. O 

resultado procedente do método, que classifica os países em quatro níveis de desenvolvimento 

humano, pode ser observado no Quadro 3.2.  

Quadro 3.2 – Classificação dos países de acordo com o desenvolvimento humano através do 

método ELECTRE TRI-C 

Desenvolvimento Humano Muito Alto  

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Barain, Barbados, Bélgica, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Chipre, 

Coreia (Republica da), Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados 

Unidos da América, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong (RAE), Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, 

Itália, Japão, Letônia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Noruega, Nova Zelândia, Países 

Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Seychelles, Singapura, Suécia, Suiça, Uruguai.  

Desenvolvimento Humano Alto  

Albânia, Andorra, Antiga República Jugoslava da Macedônia, Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, 

Armênia, Azerbaijão, Bahamas, Belize, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Dominica, Egito, El Salvador, Equador, Federação Russa, Granada, Irão (República Islâmica 

do), Jamaica, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Lituânia, Maurícia, Montenegro, Palau, Panamá, Peru, Qatar, 

República Dominicana, Romênia, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Sérvia, 

Suriname, Tailândia, Trindade e Tobago, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Venezuela (República Bolivariana da).  

Desenvolvimento Humano Médio 

Bolívia (Estado Plurinacional da), Cazaquistão, Fiji, Filipinas, Gabão, Geórgia, Guatemala, Guiana, Honduras, 

Índia, Indonésia, Iraque, Kiribati, Maldivas, Marrocos, Micronésia (Estados Federados da), Moldávia 

(República da), Mongólia, Namíbia, Nicarágua, Omã, Paraguai, Samoa, Síria (República Árabe), Sri Lanka, 

Territórios Palestinos Ocupados, Tonga, Turquemenistão, Uzbequistão, Vanuatu, Vietname. 

Desenvolvimento Humano Baixo 

Afeganistão, África do Sul, Angola, Bangladesh, Benim, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, 

Camarões, Cambodja, Chade, Comores, Congo, Congo (República Democrática do), Costa do Marfim, Djibuti, 

Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Haiti, Iémen, Laos  (República 

Popular Democrática do), Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritânia, Mianmar, Moçambique, 

Nepal, Nigéria, Papuásio-Nova Guiné, Paquistão, Quênia, Quirguízia, República Centro-Africana, Ruanda, 

Salomão (Ilhas), São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Suazilândia, Sudão, Tajiquistão, Tanzânia 

(República Unida da), Timor-Leste, Togo, Uganda, Zâmbia, Zimbábue.  

 

O resultado detalhado do modelo pode ser encontrado no Apêndice I, que mostra a lista 

completa dos países e suas categorias de desenvolvimento humano, de acordo com o 

ELECTRE TRI-C e com a metodologia empregada pelo PNUD. Com a aplicação da 

metodologia sugerida, houve mudança de categoria em 30 países, o que corresponde a uma 

alteração na classificação de 16% das nações. O Quadro 3.3 traz alguns exemplos do 

resultado, evidenciando aqueles países que tiverem suas classes alteradas. 
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Quadro 3.3 – Exemplos do resultado do método ELECTRE TRI-C para o IDH 

País  
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação com a 

metodologia do PNUD  

Malásia DH Muito Alto  DH Alto  

México DH Muito Alto  DH Alto  

Seychelles DH Muito Alto  DH Alto  

Uruguai DH Muito Alto  DH Alto  

Andorra DH Alto DH Muito Alto  

Argélia DH Alto DH Médio  

China DH Alto DH Médio  

Egipto DH Alto DH Médio  

El Salvador DH Alto DH Médio  

Jordânia DH Alto DH Médio  

Lituânia DH Alto DH Muito Alto  

Qatar DH Alto DH Muito Alto  

República Dominicana DH Alto DH Médio  

Suriname DH Alto DH Médio  

Tailândia DH Alto DH Médio  

Cazaquistão DH Médio DH Alto  

Geórgia DH Médio DH Alto  

Omã DH Médio DH Alto  

Tonga DH Médio DH Alto  

África do Sul DH Baixo DH Médio  

Botswana DH Baixo DH Médio  

Butão DH Baixo DH Médio  

Cabo Verde DH Baixo DH Médio  

Camboja DH Baixo DH Médio  

Gana DH Baixo DH Médio  

Guiné DH Baixo DH Médio  

Laos  (República Popular 

Democrática do) 
DH Baixo DH Médio  

Quirguízia DH Baixo DH Médio  

Suazilândia DH Baixo DH Médio  

Tajiquistão DH Baixo DH Médio  

 

Diante da categorização do ELECTRE TRI-C, verificou-se que algumas alternativas se 

mantiveram no mesmo nível em que foram alocadas pela metodologia atual do IDH. Outras, 

no entanto, passaram para categorias mais altas ou mais baixas. A Tabela 3.5 mostra a 

quantidade de países alocados em cada categoria de desenvolvimento, tanto na metodologia 

empregada atualmente para o IDH quanto na aplicação do ELECTRE TRI-C.  
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Tabela 3.5 – Alocação dos países nas categorias de desenvolvimento humano 

Categorias 
Nº de países / 

Metodologia do PNUD 

Nº de países / 

Metodologia proposta 

Desenvolvimento Humano Muito alto 47 48 

Desenvolvimento Humano Alto 47 50 

Desenvolvimento Humano Médio 47 31 

Desenvolvimento Humano Baixo  46 58 

 

Como pode ser visto na Tabela 3.5, o número de países em cada categoria de 

desenvolvimento sofreu alterações. Isso ocorreu porque, com o emprego da nova 

metodologia, não existe a divisão das nações por quartis. A distribuição dos países está 

relacionada à comparação dos mesmos com as ações de referência, não havendo, portanto, 

nenhuma garantia de que a quantidade de elementos em cada categoria seja a mesma.  

Os valores da Tabela 3.5 revelam que as classes mais altas se mantiveram com 

praticamente a mesma quantidade de países. Tal fato não quer dizer, entretanto, que não 

houve mudanças nessas categorias. Três países sofreram uma queda da classe muito alta para 

a alta, enquanto quatro subiram para a maior classe de desenvolvimento humano. 

As duas últimas categorias, porém, apresentaram uma mudança mais expressiva. A 

quantidade de nações no nível de desenvolvimento humano médio sofreu uma redução 

significativa, enquanto a classe inferior recebeu muitos países.  

O maior número de modificações ocorreu para aqueles países classificados como 

desenvolvimento humano médio pelo PNUD: onze deles caíram para a menor faixa. Isso 

aconteceu porque, em vários casos, os países apresentaram desempenho condizente com a 

classe média em três indicadores, mas insuficiente em outro. Essas situações foram detectadas 

pelo limiar de veto, fazendo com que as nações fossem alocadas numa classe abaixo.  

Um resumo das mudanças de classes pode ser visto no Quadro 3.4, que traz o tipo de 

alteração e em quantos países a mesma ocorreu. Cabe ressaltar que, ao todo, 18 países 

desceram e 12 subiram de categoria. Alguns países foram elevados de categoria porque se 

mostraram condizentes com as ações de referência de classes mais elevadas. Já aqueles que 

tiveram suas categorias rebaixadas, mostraram desempenho insuficiente nos indicadores e 

foram detectados pelo limiar de veto. 

Sendo assim, pode-se perceber que o emprego do método ELECTRE TRI-C altera de 

maneira relevante a classificação dos países quanto seu nível de desenvolvimento humano. O 

detalhamento sobre os resultados obtidos com o emprego do modelo será feito na seção 3 

deste capítulo.  
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Quadro 3.4 – Alterações ocorridas nas classes de desenvolvimento humano 

Alteração Nº de países  

Cair da classe muito alta para a alta 3 

Cair da classe alta para a média  4 

Cair da classe média para a baixa  11 

Subir da classe alta para a muito alta 4 

Subir da classe média para a alta  8 

 

3.2.3 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade tem como objetivo verificar a estabilidade do modelo e 

observar como o mesmo se comporta com a variação de alguns parâmetros. Nesse sentido, 

algumas modificações foram feitas no nível de credibilidade e nos pesos dos critérios, a fim 

de avaliar o comportamento do método empregado.  

Primeiramente, foi realizada a análise para checar a sensibilidade do modelo quanto ao 

nível de credibilidade ( ). Tal nível se refere ao valor mínimo de (a,a’) necessário para 

validar a relação de sobreclassificação entre alternativas. O valor adotado no método foi de 

0,7; mas ele foi recalculado com níveis de credibilidade 0,6; 0,65; 0,75 e 0,8. A Tabela 3.6 

mostra como ficou a distribuição dos países nas categorias de desenvolvimento humano após 

as mudanças no nível. 

Tabela 3.6 – Distribuição das classes após a análise de sensibilidade: nível de credibilidade 

Classes 
Níveis de credibilidade 

λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,7 λ = 0,75 λ = 0,8 

Desenvolvimento Humano Muito Alto 48 48 48 48 47 

Desenvolvimento Humano Alto  50 50 50 48 46 

Desenvolvimento Humano Médio 31 31 31 33 35 

Desenvolvimento Humano Baixo  58 58 58 58 59 

 

Como pode ser visto na Tabela 3.6, houve pouca variação na classificação dos países. A 

adoção de níveis de credibilidade 0,6 e 0,65 não resultou em nenhuma mudança na 

categorização. O nível de 0,75 apresentou a alteração em apenas dois países, Federação Russa 

e Ucrânia. Para o nível de 0,8; sete países trocaram suas classificações, sendo eles Portugal, 

Cuba, Federação Russa, Kuwait, Turquia, Ucrânia e Nicarágua.  

Todas as modificações observadas para os níveis 0,75 e 0,8 foram no sentido de 

rebaixar os países nas classes de desenvolvimento humano. Tal fato ocorre porque quando se 
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considera um nível de credibilidade mais elevado, os índices que confirmam a veracidade da 

relação de sobreclassificação entre as alternativas precisam ser maiores.   

Uma segunda análise de sensibilidade foi feita, agora em relação aos pesos dos critérios. 

Essa é uma questão importante, visto que algumas das críticas sofridas pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano estão relacionadas com a importância dada aos vários critérios. 

Considerou-se, portanto, quatro situações distintas.  

Na primeira delas (A), todos os critérios foram analisados com o mesmo peso. Em 

seguida, a situação B adota os pesos idênticos aos da metodologia do PNUD: os critérios 

média de anos de escolaridade e expectativa de vida escolar foram vistos como uma única 

dimensão, tendo cada indicador importância igual. No terceiro caso (C), o critério RNB per 

capita, aquele com maior peso, sofreu uma redução de 20% e, por último (D), o critério 

expectativa de vida ao nascer, segundo mais forte, também recebeu uma diminuição de 20%. 

A Tabela 3.7 exibe os pesos adotados na análise de sensibilidade.  

Tabela 3.7 – Pesos considerados na análise de sensibilidade 

Critérios  
Situações 

A B C D 

Expectativa de vida ao nascer  0,25 0,333 0,320 0,233 

Média de anos de escolaridade  0,25 0,167 0,236 0,228 

Expectativa de anos de escolaridade  0,25 0,167 0,111 0,103 

RNB per capita  0,25 0,333 0,333 0,436 

 

Após a consideração dos pesos mostrados na Tabela 3.7, obteve-se pouca alteração na 

classificação dos países. O resultado desta avaliação pode ser visto na Tabela 3.8.  

Tabela 3.8 – Distribuição das classes após a análise de sensibilidade: peso dos critérios 

Classes 
Situações 

A B C D 

Desenvolvimento Humano Muito Alto 48 48 48 48 

Desenvolvimento Humano Alto  49 48 47 49 

Desenvolvimento Humano Médio 33 33 34 32 

Desenvolvimento Humano Baixo  57 58 58 58 

 

Nos testes para os pesos dos critérios, o modelo também de mostrou bastante estável. 

Nas situações A e B, apenas dois países apresentaram mudança de classes, Turquemenistão e 
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China. No caso C, as alterações ocorreram para três nações: Kuwait, China e Cuba. Por fim, 

na última avaliação, somente a China teve sua categoria modificada.  

Dessa forma, diante das duas análises feitas, podemos dizer que o método empregado 

para mensuração do IDH através do ELECTRE TRI-C é estável, já que a troca de seus 

parâmetros não interfere significativamente nos resultados. O resultado completo das duas 

análises de sensibilidade pode ser encontrado no Apêndice II.  

3.3 Discussão 

A metodologia de cálculo do Índice de Desenvolvimento sofre críticas desde sua 

concepção, em 1990. Tais problemas apontados na literatura envolvem diversos aspectos, tais 

como redundância, compensatoriedade, tratamento incorreto da renda, pobreza nos dados, 

arbitrariedade na definição dos limites e consideração de indicadores adequados.  

Ao longo de seus vinte anos, o índice passou por várias transformações que visaram sua 

melhoria. Alguns problemas, todavia, ainda são apontados, sendo o principal deles o efeito 

compensatório entre os critérios. Isso significa que o desempenho ruim de um país em alguma 

dimensão pode ser compensado por um bom desempenho em outra. Mesmo com as mudanças 

efetuadas em 2010, substituindo a média aritmética pela geométrica, alguns autores afirmam 

que o problema da compensatoriedade não foi resolvido completamente.  

Um exemplo claro em que a compensatoriedade ainda está presente no índice é o caso 

do Qatar. No relatório de 2011, ele foi classificado como nível de desenvolvimento humano 

muito alto, ocupando a 37ª colocação no ranking. O país, entretanto, não apresentou bons 

rendimentos nos indicadores de educação. Enquanto a média de anos de estudo dos países 

alocados nessa categoria foi de 10,63, o Qatar mostrou 7,3. Seu desempenho na expectativa 

de vida escolar também foi inferior aos demais: enquanto a média da classe era 15,52, a do 

Qatar foi de apenas 12 anos.  

A elevada colocação do Qatar, no entanto, se deve à dimensão renda. Esse país era dono 

do maior RNB per capita do mundo, que somava 107.721 dólares, enquanto que a média dos 

países de desenvolvimento humano muito alto era de 32.719 dólares. Quanto à performance 

no indicador expectativa de vida, o Qatar esteve próximo da média – a média era de 79,21 

anos e o país apresentou 78,4. Pode-se dizer, portanto, que a enorme diferença positiva da 

renda do Qatar permitiu que o mesmo fosse classificado na categoria mais elevada, embora 

apresentasse indicadores baixos em relação à educação.  
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O Qatar não é o único exemplo no qual o efeito compensatório está claro. Outros países 

se encontram na mesma situação, em todas as categorias de desenvolvimento. É comum 

encontrar indicadores que destoam bastante dos demais da categoria, como pode ser 

verificado em alguns exemplos trazidos pela Tabela 3.9.  

Tabela 3.9 – Países com indicadores discrepantes dentro das categorias 

País  Indicador  Classe  Desempenho  Média da Classe  

Lituânia  Expectativa de vida ao nascer  DH Muito Alto 72,2 79,21 

Qatar Média de anos de estudo DH Muito Alto 7,3 10,63 

Qatar  Expectativa de vida escolar  DH Muito Alto 12 15,52 

Andorra Expectativa de vida escolar  DH Muito Alto 11,5 15,52 

Geórgia  RNB per capita  DH Alto  4.780 11.800 

Tonga  RNB per capita  DH Alto  4.186 11.800 

Cazaquistão Expectativa de vida ao nascer  DH Alto  67 73,9 

Omã Média de anos de estudo DH Alto  5,5 8,8 

Guiné Equatorial  Expectativa de vida ao nascer  DH Médio 51,1 68,33 

Suazilândia Expectativa de vida ao nascer  DH Médio 48,7 68,33 

Cabo Verde  Média de anos de estudo DH Médio 3,5 7,17 

Butão  Média de anos de estudo DH Médio 2,3 7,17 

Guiné Equatorial  Expectativa de vida escolar  DH Médio 7,7 11,65 

Tajiquistão RNB per capita  DH Médio 1.937 4.983 

Gana  RNB per capita  DH Médio 1.584 4.983 

Cambodja  RNB per capita  DH Médio 1.848 4.983 

 

Diante de situações como as levantadas pela Tabela 3.9, pode-se verificar que realmente 

há uma compensatoriedade no cálculo do índice, pois países com desempenhos insatisfatórios 

em alguns indicadores são bem qualificados no IDH. Sendo assim, percebe-se a necessidade 

de adotar uma metodologia mais apropriada, que elimine essa característica.  

O método proposto neste trabalho, o ELECTRE TRI-C, é uma opção para suprimir o 

problema do efeito compensatório. Além disso, o modelo não permite que países com 

desempenhos muito baixos sejam arranjados em categorias mais altas, através do limiar de 

veto. Devido esse parâmetro, não é possível alocar nações que apresentam uma diferença 

muito grande em relação à ação de referência da categoria.  

Cabe ressaltar também que a divisão dos países em quartis é arbitrária, já que faz cortes 

aleatórios das nações. Com os quartis, os países não são distribuídos nas categorias de acordo 

com seus perfis, mas sim pela posição que ocupam no ranking. Essa característica adicionada 
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à compensatoriedade da metodologia do PNUD permite que países de uma mesma classe de 

desenvolvimento humano tenham realidades fortemente distintas.  

O uso do método aqui sugerido minimiza esse problema. Como ações de referências são 

definidas para cada classe, os países agrupados numa mesma categoria apresentam um perfil 

semelhante, em todas as dimensões. A determinação de ações de referência ainda oferece 

outra vantagem, já que podem servir como objetivos reais para aqueles países que desejam 

melhorar seu desempenho no índice. Tal benefício não é obtido com a atual abordagem.   

Com a aplicação do método ELECTRE TRI-C, trinta países tiveram suas classes 

alteradas, como já foi mencionado. Alguns deles foram rebaixados, já que não apresentavam 

um desempenho condizente com as ações de referência estabelecidas para a categoria. Outros, 

em contrapartida, foram elevados de classe, por possuírem indicadores satisfatórios em todos 

em critérios, de acordo com os parâmetros definidos.  

Os países Andorra, Lituânia e Qatar desceram da classe de DH Muito Alto para DH 

Alto. Tal acontecimento já era esperado, pois essas nações tinham performances divergentes 

do restante da categoria. A Lituânia sofreu alteração devido o seu desempenho na dimensão 

longevidade, já que enquanto seu desempenho no indicador é de 72,2 anos, a média da 

categoria de desenvolvimento muito alto é 79,21. Com o ELECTRE TRI-C, a Lituânia está na 

classe alta, em que a expectativa média é 74,01 anos.  

Nos casos de Andorra e Qatar, os mesmos foram rebaixados por causa das suas 

performances na educação. Enquanto a média da categoria muito alta é 15,52 anos para a 

expectativa de vida escolar, a realidade desses dois países apontam 11,5 e 12 anos, 

respectivamente. Com a nova metodologia, as nações estão alocadas em uma categoria em 

que essa média é de 13,33. Cabe ressaltar ainda que o Qatar também apresentou atuação 

insuficiente na média de anos de estudo, tendo 3,3 anos a menos que a média dos demais 

países de sua classe anterior. Na atual classe, essa diferença caiu para 1,22 anos.  

 Quatro nações passaram de alto para médio desenvolvimento humano, são eles o 

Cazaquistão, Omã, Geórgia e Tonga. Tais países também foram detectados pelo limiar de 

veto, já que não tiveram bom desempenho em algum dos critérios. Geórgia e Tonga 

apresentaram baixo desempenho no indicador de renda: $ 4.780 e $4.186, respectivamente, 

enquanto a média da categoria alta é $11.800. Com a abordagem sugerida, a média de renda 

da classe na qual os países se encontram agora é $5.020.  

 O Cazaquistão passou a pertencer à categoria de desenvolvimento humano médio devido 

sua atuação na expectativa de vida ao nascer. Enquanto a nação tem uma expectativa de 67 
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anos, os outros países da categoria de desenvolvimento alto exibiam média de 73,9 anos. 

Agora, o Cazaquistão está numa classe em que a expectativa é de 70,3 anos. Já Omã 

apresentava uma média de anos de estudo 3,3 anos menor que o restante da categoria alta e, 

portanto, não deveria ser alocado nela. Na atual classe, a diferença foi reduzida para 2,1 anos.   

Por fim, faziam parte da categoria de médio DH e foram rebaixados para baixo DH onze 

países, sendo eles: África do Sul, Botswana, Butão, Cabo Verde, Cambodja, Gana, Guiné 

Equatorial, República Popular Democrática do Laos, Quirguízia, Suazilândia e Tajiquistão. 

Essas nações tiveram suas classes alteradas pelo baixo rendimento em diversos critérios e com 

o emprego do ELECTRE TRI-C, passaram a pertencer a categorias nas quais seu desempenho 

é mais próximo à média da classe.  

O método sugerido não só reduziu as classes dos países, alguns também subiram suas 

categorias. Isso ocorreu porque algumas nações mostraram desempenho de acordo com as 

ações de referências de categorias mais elevadas do que aquelas em que foram classificados 

pelo PNUD. Cabe ressaltar que o uso do ELECTRE TRI-C não modificou significativamente 

as médias dos indicadores em cada classe, se comparadas à abordagem do PNUD. O que 

ocorreu foi a mudança das classes de algumas nações.  

Os países Malásia, México, Seychelles e Uruguai foram elevados da classe de 

desenvolvimento humano alto para a muito alta. Após a aplicação do ELECTRE TRI-C, tais 

países estão alocados em categorias mais adequadas às suas performances. Uruguai e México, 

por exemplo, apresentam um desempenho de 77 anos para a expectativa de vida. Na 

abordagem do PNUD, pertenciam a uma classe na qual essa média é de 73,9 anos e com o 

procedimento sugerido agora fazem parte de uma categoria na qual a média é de 79,03 anos 

de vida.  

Além disso, mais oito países tiveram suas classes de desenvolvimento elevadas. Argélia, 

China, Egito, El Salvador, Jordânia, República Dominicana, Suriname e Tailândia passaram 

de desenvolvimento humano médio para alto. Em relação à expectativa de vida, a Tailândia, a 

China, a República Dominicana e a Jordânia apresentaram valores de 74,1; 73,5; 73,4 e 73,4 

anos, respectivamente. Esses números estavam distantes da média da categoria definida pelo 

PNUD, 68,8 anos; mas com a aplicação da metodologia sugerida, tais países passaram a ser 

classificados numa classe na qual a expectativa média é de 71,89 anos.  

Quanto à performance no indicador expectativa de escolaridade, os países também se 

encontram em categorias mais próximas às suas realidades. A Jordânia, a Argélia e o 

Suriname, por exemplo, tem expectativas de vida escolar de 13,1; 13,6 e 12,6 anos. Segundo a 
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abordagem do PNUD, tais países faziam parte de uma classe em que a média nesse indicador 

é 11,67 anos. Com o emprego do ELECTRE TRI-C, porém, a nova categoria desses países 

possui uma média de 12,75 anos.  

E ainda, em relação à renda, podemos observar que os oito países estavam designados 

erroneamente à categoria de desenvolvimento humano médio. Essas nações estavam alocadas 

a uma classe na qual a média do RNB per capita é de $ 4.983. Tomando como exemplo a 

República Dominicana ($ 8.087), a Argélia ($ 7.658) e a Tailândia ($ 7.694), no entanto, 

podemos ver que os países apresentam valores superiores aos dessa categoria. Com a 

metodologia proposta neste trabalho, porém, as nações estão distribuídas em uma categoria 

que possui uma renda média de $ 6.728.  

Com os exemplos que foram mostrados, daqueles países que tiveram suas classes 

modificadas, pode-se perceber que a nova metodologia para a mensuração do IDH aloca as 

nações de forma ajustada. A eliminação da compensatoriedade e da divisão dos países em 

quartis permitiu que a classificação quanto ao desenvolvimento humano apresentasse 

resultados mais coerentes. Com a nova abordagem, as nações pertencentes às mesmas 

categorias apresentam perfis semelhantes, definidos pelas ações de referência.  

Outro benefício obtido com o modelo sugerido é a estabilidade do mesmo no caso de 

inserção de novos países. Tal característica permite que os índices dos países sejam 

comparados no decorrer dos anos, mesmo que outros sejam adicionados à análise. Com a 

utilização do ranqueamento essa comparação não é possível, já que o ingresso de nações afeta 

as posições das demais. Dessa forma, não há como saber se mudanças no ranking ocorrem 

devido a uma piora / melhora da situação do país ou pela consideração de mais alternativas.  

Ainda é importante destacar que a mensuração internacional do IDH aqui proposta não 

considera as diferenças existentes dentro dos países. Em todos os territórios, apenas um valor 

é computado para cada indicador, representando toda a nação. Sabe-se, todavia, que esses 

valores não estão distribuídos uniformemente nos países.  

O Brasil, por exemplo, está alocado na classe de desenvolvimento humano alto, tanto na 

abordagem do PNUD como na sugerida neste trabalho. A realidade desse país, contudo, 

mostra que a classificação não condiz com o bem-estar de toda a sua população. Em algumas 

regiões do Brasil pode-se observar áreas com desenvolvimento humano bastante elevado, 

outras, no entanto, apresentam um padrão de vida muito baixo.  

A diversidade de cenários encontrados em um mesmo país não ocorre somente no 

Brasil, mas em todo o mundo. O Índice de Desenvolvimento Humano, porém, não considera 
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essas disparidades em seu cálculo. Para resolver tal questão pode-se tomar duas medidas. A 

primeira delas seria calcular para as nações o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à 

Desigualdade, também criado pelo PNUD (2011a).  

A outra alternativa consistiria em computar o IDH para unidades menores, mais 

homogêneas em relação aos indicadores socioeconômicos. Mensurações do índice para áreas 

menos extensas, tais como estados ou cidades, permitem que as classificações sejam mais 

fiéis à realidade dos locais. Tais informações, inclusive, podem servir como ferramentas 

importantes para a tomada de decisão política ou empresarial, por apresentar dados mais 

específicos e fidedignos. Por essa razão, o presente trabalho apresentará no próximo capítulo a 

mensuração do índice para a cidade do Recife.  

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que o uso do método ELECTRE TRI-C para a 

avaliação dos níveis de desenvolvimento humano traz diversas vantagens. A primeira delas, e 

talvez a mais importante, é a extinção do efeito compensatório. O modelo também permite 

que o perfil dos países pertencentes a uma mesma categoria seja semelhante, assim como 

acaba com a necessidade de estabelecimento de limites máximos e mínimos e com o 

tratamento logarítmico dado à dimensão renda. A utilização do método ainda contribui com a 

comparação ano a ano dos índices de um mesmo país, visto que não é sensível à adição de 

novas nações. Além dos pontos levantados, pode-se também destacar a estabilidade do 

método, que não apresentou alterações quando alguns parâmetros foram modificados.  

Contudo, o modelo apresentado não é perfeito. Sabe-se da perda de informação, visto 

que o resultado é dado em forma de classificação e não em ranking. A adoção da problemática 

de classificação, porém, torna a avaliação mais estável, permitindo análises no decorrer dos 

anos, mesmo que mais países sejam inseridos.  

E ainda, tem-se ciência de que o método exige a determinação de muitos parâmetros, 

por vezes difíceis de serem escolhidos. A definição dos parâmetros é delicada e exige um bom 

entendimento do decisor sobre os mesmos, mas esses dados podem oferecer informações 

interessantes aos países. As ações de referência, por exemplo, podem ser vistas como 

objetivos pelas nações, que saberão em que aspectos devem investir para que tenham seu 

nível de desenvolvimento melhorado.  

Acredita-se, portanto, que os benefícios oferecidos pelo emprego do método ELECTRE 

TRI-C são diversos e justificam a sua utilização. Já os pontos negativos são pouco relevantes, 

já que trazem, ao mesmo tempo, vantagens ao modelo.  
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3.4 Síntese do Capítulo  

O terceiro capítulo desta dissertação teve como objetivo principal propor uma nova 

metodologia de cálculo para o Índice de Desenvolvimento Humano, através do método 

ELECTRE TRI-C. Sendo assim, aplicou-se o método e posteriormente discutiu-se os 

resultados apresentados pelo mesmo.  

A primeira seção mostrou que a atual metodologia do IDH recebe muitas críticas e, por 

essa razão, diversos trabalhos já foram publicados com sugestões para o problema. Nesse 

sentido, o método ELECTRE TRI-C é sugerido para tratamento dessa problemática, visto que 

esse modelo pode atenuar alguns questionamentos apontados.  

Em seguida, o novo modelo para o IDH foi aplicado, trazendo como resultado uma 

classificação para as nações já avaliadas pelo PNUD. Nessa nova categorização, trinta países 

tiveram suas categorias de desenvolvimento humano alteradas, sendo 18 rebaixados e 12 

elevados.  Ao final da seção, foi realizada uma análise de sensibilidade do método, que se 

mostrou bastante estável com a modificação do nível de credibilidade e dos pesos dos 

critérios.  

Finalmente, a seção três trouxe os problemas da metodologia apontada pelo PNUD e 

ressaltou como o método sugerido pode ajudar a minimizá-las. Além disso, fez-se uma 

discussão sobre os resultados encontrados pelo modelo, evidenciando os países que sofreram 

modificações. Também pôde ser observada na última seção uma exposição das vantagens e 

desvantagens da metodologia proposta.  

Pode-se, portanto, dizer que o presente capítulo foi relevante porque trouxe uma nova 

mensuração para o IDH, buscando reduzir as críticas feitas ao mesmo. Qualquer trabalho que 

tenha o intuito de contribuir com a melhoria de tal índice é válido, visto que o mesmo é 

importante para os mais diversos tipos de tomada de decisão. Nesse sentido, o próximo 

capítulo irá aplicar o modelo proposto para mensurar o IDH dentro da cidade do Recife.  
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4 MENSURAÇÃO DO IDH PARA A CIDADE DO RECIFE  

O quarto capítulo desta dissertação apresenta a aplicação da metodologia proposta para 

o Índice de Desenvolvimento Humano na cidade do Recife, estando dividido em cinco seções. 

Primeiramente, é feita uma exposição sobre o IDH desagregado, mostrando os cuidados 

necessários para esse tipo de mensuração e alguns exemplos disponíveis na literatura. A 

segunda seção traz o emprego do método para as Unidades de Desenvolvimento Humano do 

Recife, destacando os resultados do método, assim como a análise de sensibilidade. Em 

seguida, a seção 4 apresenta uma discussão sobre o exemplo realizado. Por fim, a última parte 

exibe as considerações finais sobre o capitulo.  

4.1 Índice de Desenvolvimento Humano Desagregado 

Desde 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano é utilizado para monitorar o 

desenvolvimento humano dos países ao redor do mundo. Porém, como afirmam Anand & Sen 

(1994), existiu-se também uma necessidade de examinar a situação do desenvolvimento 

humano em níveis mais detalhados. Como o índice calculado para os países é útil apenas para 

comparações internacionais, percebeu-se que a sua desagregação seria importante para revelar 

disparidades dentro das nações. Nesse contexto, portanto, surgiu o Índice de Desenvolvimento 

Humano Desagregado (IDHD).  

Esse índice pode ser mensurado em termos de regiões, estados, províncias, raças, 

gênero, grupos étnicos, dentre outros – como colocam Jahan (2002), Anand & Sen (1994), 

Akder (1994) e Gaye & Jha (2010). Sendo assim, Gaye & Jha (2010) apontam que a 

desagregação pode ser dividida em três tipos: geográfica, social e econômica. A geográfica 

seria aquela que avalia o IDH através de regiões, distritos, províncias e municípios. Já a 

desagregação social, analisa o desenvolvimento de acordo com grupos sociais, podendo a 

divisão acontecer por gênero ou castas. Por fim, a separação econômica trataria os grupos 

segundo suas remunerações, por exemplo.  

O IDHD, no entanto, não pode ser confundido com o Índice de Desenvolvimento 

Humano Ajustado à Desigualdade e o Índice de Desigualdade de Gênero, como ressalta o 

PNUD (1993). O IDH desagregado mensura o desenvolvimento de um grupo ou região 

específicos dentro de um país, enquanto os dois citados anteriormente mantém suas análises a 

nível internacional.   
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Pagliani (2010) afirma que índices avaliados em dimensões menores têm assumido um 

papel valioso, visto que contribuem para a compreensão da situação do desenvolvimento 

humano local. E ainda, de acordo com Gaye & Jha (2010), os índices que consideram grupos 

sociais ou regiões representam uma ferramenta para a argumentação de grupos comunitários 

locais, que podem pressionar tomadores de decisão baseando-se neles. O IDHD, portanto, 

oferece um retrato mais detalhado do desenvolvimento humano, causando impacto nos 

diálogos políticos e nas decisões.  

O IDHD tem sido utilizado para mensurar as disparidades em vários países espalhados 

pelo mundo. No Brasil, em 1996, a Fundação João Pinheiro e o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) desenvolveram uma versão do Índice de Desenvolvimento 

Humano para ser aplicada a nível municipal. Segundo Guimarães & Jannuzzi (2005), nesse 

índice, as dimensões do IDH tradicional foram mantidas, alterando-se apenas os indicadores 

de renda e educação, para que esses traduzissem de forma mais adequada o desenvolvimento 

humano dentro dos municípios.  

Para o PNUD (2000b), esse tipo de índice pode ser visto como um esforço importante 

para sistematizar os dados sobre o desenvolvimento humano no nível municipal. E ainda, 

pode ser considerado como uma relevante ferramenta de referência para o desenvolvimento 

dos planejamentos das cidades. 

O IDH municipal pode contribuir com as decisões políticas, como mostra um exemplo 

do PNUD (2000a) em Minas Gerais. Nesse estado, em 1998, o governo se baseou nos 

resultados do IDH municipal para redistribuir os recursos e melhorar o desenvolvimento 

humano. As receitas de impostos sobre vendas dos municípios foram alocadas 

prioritariamente para aquelas localidades em que o nível de desenvolvimento humano foi 

apontado como baixo.  

Nesse contexto, Agostini & Richardson (1997) também colocam que o IDH aplicado 

em municípios é uma ferramenta útil para os políticos preocupados em fazer das suas cidades 

lugares melhores para viver. De acordo com os autores, o IDH desagregado pode apoiar 

decisões sobre como garantir aos cidadãos oportunidades de emprego, saúde e educação.   

4.1.1 Análise do IDH Subnacional 

Para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Desagregado, o PNUD (1993) 

afirma que a metodologia é a mesma para o IDH nacional, inclusive utilizando os mesmos 

dados de entrada. O relatório ainda afirma que, na desagregação, cada grupo analisado é visto 
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como um país separado. Akder (1994) menciona que a desagregação do IDH não aumenta 

suas qualidades, visto que a mensuração técnica é idêntica. Essa análise, porém, tem como 

benefício um detalhamento maior sobre o desenvolvimento humano dos grupos considerados.    

A fim de evitar erros na análise do IDH desagregado, deve-se verificar alguns pontos, 

como ressalta o PNUD (2007a). São eles:  

 Os dados a serem utilizados representam bem os grupos considerados? Os dados 

vêm de fontes confiáveis?   

 Esse novo índice é passível de comparação internacional, ou seja, os indicadores 

usados são semelhantes aos do índice global? 

 Qual a melhor unidade de desagregação? Até que nível os dados necessários estão 

disponíveis?   

 Houve mudanças na metodologia de cálculo que precisam ser detalhadas?  

O PNUD (2007a) também afirma que, dependendo do nível de desagregação 

considerado, pode-se não obter uma imagem completa das disparidades, que é a maior 

vantagem do IDHD. O caso da China é citado como exemplo, pois a análise das províncias 

chinesas não revela a real situação das desigualdades. Isso se deve ao fato de as províncias 

apresentarem uma grande extensão; havendo, portanto, diferenças dentro das mesmas. Na 

aplicação deste trabalho, contudo, não haverá problemas significativos com esta questão. A 

desagregação será em nível submunicipal, como será visto mais adiante neste capítulo.  

O IDH desagregado e o IDH tradicional podem ser comparados, como pontua o PNUD 

(1993). Dessa forma, é possível avaliar onde os grupos de um país em particular ficariam no 

ranking das nações avaliadas nos relatórios. É fundamental lembrar que para isso é necessário 

que a metodologia de cálculo e os indicadores considerados sejam os mesmos. 

4.1.2 Aplicações na Literatura 

Como já foi mencionado, Índice de Desenvolvimento Humano Desagregado tem sido 

aplicado em níveis subnacionais, com o propósito de quantificar as diferenças dentro dos 

países. Lai (2003), Pagliani (2010) e Jahan (2002) ressaltam que esse tipo de estudo não é 

realizado apenas pelos relatórios nacionais do PNUD, mas também por pesquisadores.  

Tal afirmação pode ser ratificada por vários trabalhos existentes na literatura. Porter & 

Purser (2008) utilizaram o IDH subnacional nos Estados Unidos, a fim de verificar 

disparidades nacionais, regionais e estaduais.  Já Silva & Panhoca (2007) avaliaram as cidades 

do estado de Santa Catarina através do IDH municipal. O trabalho de Lai (2003) aplica o 
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índice desagregado nas províncias chinesas, enquanto Agostini & Richardson (1997) usou o 

IDHD para comparar 25 cidades norte americanas. Por fim, pode-se citar o estudo de Akder 

(1994), que empregou o IDH subnacional em vários países, como China, Nigéria, Polônia e 

Índia.   

E ainda, pode-se citar diversos relatórios de desenvolvimento humano, que têm 

apresentado novas mensurações e reformulações do IDH para melhor refletir realidades 

locais, como coloca Pagliani (2010). Os relatórios nacionais do México (PNUD, 2008a), 

Uganda (PNUD, 2007b), Nepal (PNUD, 2001b), El Salvador (PNUD, 2008b), Egito (PNUD, 

2003a; 2004), Mongólia (PNUD, 2003b), Indonésia (PNUD, 2010c), Vietnam (PNUD, 

2011b), Bulgária (PNUD, 2000b) e Brasil (PNUD, 2010b) são exemplos de publicações que 

exploram o conceito do IDH desagregado.  

A seguir, será feita uma mensuração do Índice de Desenvolvimento humano em nível 

submunicipal na cidade do Recife. A metodologia dessa aplicação, porém, é diferente daquela 

empregada pelo PNUD.  

4.2 Aplicação do Método e Análise dos Resultados  

A atual seção irá apresentar uma aplicação do método sugerido no capítulo 3 para a 

cidade do Recife. Aqui, serão exibidos os detalhes sobre a construção desse exemplo, além 

dos seus resultados. A última subseção irá mostrar a análise de sensibilidade do método.  

4.2.1 Construção do Método  

Primeiramente, é necessário o estabelecimento as informações básicas para o emprego 

do ELECTRE TRI-C na mensuração do IDH para a cidade do Recife. Dessa forma, as 

alternativas, os critérios e seus pesos, as ações de referências e os limiares precisam ser 

definidos.  

A análise será feita no Recife e as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) serão 

consideradas como alternativas. Tal divisão da cidade é apresentada pelo Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Recife de 2007, uma publicação que divulga dados do Recife 

com base no censo demográfico do IBGE. 

O Atlas divide o Recife em 62 UDHs, que correspondem a áreas que agregam e/ou 

subdividem os bairros de acordo com as características socioeconômicas de seus moradores. 

Essas unidades, portanto, proporcionam um nível de homogeneidade suficiente para que as 

medidas calculadas para cada uma dessas áreas correspondam às condições vividas pelos 
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moradores, o que é relevante para a aplicação do método. A Figura 4.1 mostra a disposição 

das UDHs no mapa do Recife e o Anexo II traz uma tabela na qual são apresentados os 

códigos das unidades e os bairros que as compõe.  

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife serve também como fonte de dados 

para este trabalho. Tal publicação fornece as mais diversas informações demográficas, 

econômicas e sociais sobre o Recife, tomando como referência o censo demográfico de 2000. 

Infelizmente, não há outro instrumento que forneça dados mais recentes para o nível que está 

sendo trabalhado. Por essa razão, os dados que serão usados aqui correspondem ao ano de 

2000. O lançamento do novo Atlas, contendo os dados do censo realizado em 2010, está 

previsto apenas para 2013. 

Cabe observar que os dados usados nesta aplicação são confiáveis, visto a reputação e 

confiabilidade da instituição que os coleta e publica – o IBGE. As informações também 

representam de forma adequada as áreas consideradas: os dados utilizados são frutos de uma 

análise conduzida pela Prefeitura do Recife, que teve como preocupação garantir a 

homogeneidade das localidades. Dessa forma, o metodologia proposta possui as qualidades 

necessárias apontadas pelo PNUD (2007a) para evitar erros na mensuração.  

Os critérios e os pesos a serem considerados neste modelo serão os mesmos utilizados 

para a aplicação internacional, apresentada no capítulo 3. Tanto os critérios como os pesos 

atribuídos aos mesmos, obtidos pelo procedimento proposto por Figueira & Roy (2002), 

podem ser encontrados na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 – Pesos dos critérios (Recife) 

Critérios  Pesos 

Expectativa de vida ao nascer  0,292 

Média de anos de escolaridade  0,208 

Expectativa de anos de escolaridade  0,083 

RNB per capita  0,417 

 

Os indicadores, no entanto, sofreram algumas alterações por causa da disponibilidade 

dos dados. A esperança de vida ao nascer foi o único indicador que se manteve o mesmo. Para 

avaliação da dimensão renda, o RNB per capita foi substituído pelo PIB per capita. Já o 

indicador média de anos de escolaridade foi alterado para a média de anos de estudo das 

pessoas de 25 anos ou mais de idade. Por fim, os valores para os anos de escolaridade 
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esperados tiveram que ser mensurados, visto que não havia um parâmetro pronto que 

substituísse o mesmo. 

 

Figura 4.1 – Unidades de Desenvolvimento Humano do Recife. Fonte: PNUD, 2007c 
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A indisponibilidade do indicador de escolaridade esperada, contudo, não foi um 

problema. O Atlas do Recife não apresenta tal valor, mas oferece todos os números 

necessários para obtê-lo.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) (2011), a expectativa de vida escolar expressa o número de anos que uma criança 

na idade de entrada escolar está prevista para estudar durante a vida, abrangendo escola e 

universidade. A UNESCO (2012) apresenta duas formas para o cálculo da expectativa de vida 

escolar. A primeira soma as taxas de matrícula escolar para cada idade escolar. Ou ainda, para 

os casos em que não há dados isolados para cada ano de estudo, mas sim em níveis de ensino, 

a taxa disponível pode ser multiplicada pela sua duração dos níveis escolares.   

O Atlas disponibiliza dados para cada nível de ensino, sendo, portanto, a segunda opção 

de mensuração adequada a essa situação. Os indicadores utilizados foram o percentual de 

crianças de 4 a 6 anos na escola, o percentual de crianças de 7 a 14 anos que estão 

frequentando o curso fundamental, o percentual de adolescentes de 15 a 17 anos que estão 

frequentando o ensino médio  e o percentual de pessoas de 18 a 24 anos que estão 

frequentando curso superior. Tais taxas foram multiplicadas pela duração de cada nível de 

ensino, que correspondem a 3, 9, 3 e 4 anos, respectivamente.  

A Tabela 4.2 sintetiza as informações utilizadas nos cálculos das expectativas de 

escolaridade das UDHs: os indicadores e os anos correspondentes aos períodos dos mesmos. 

Já a Equação (4.1) releva como a expectativa de vida escolar foi mensurada.  

Tabela 4.2 – Informações para obtenção da expectativa de escolaridade das UDHs 

Indicador 
Duração do 

nível de ensino 
Abreviação 

Percentual de crianças de 4 a 6 anos na escola 3 Esc 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos que estão 

frequentando o curso fundamental 
9 Fund 

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos que 

estão frequentando o ensino médio 
3 Med 

Percentual de pessoas de 18 a 24 anos que estão 

frequentando curso superior 
4 Sup 

 

                       
(       )  (        )  (       )  (       )

   
                                    ( 4.1) 
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Tomando como exemplo a Unidade de Desenvolvimento Humano 1, que abrange uma 

parte do bairro de Santo Amaro, temos uma expectativa de escolaridade de 11,02 anos. Tal 

valor foi encontrado a partir da Equação (4.2).  

                             
(         )  (         )  (         )  (        )

   
                    ( 4.2)                                    

Dando continuidade ao processo, a Equação (4.1) foi aplicada para todas as 62 UDHs 

do Recife. O Anexo III exibe uma tabela com todas as taxas de matrículas utilizadas no 

cálculo, assim como o resultado obtido para a expectativa de escolaridade de cada unidade. Já 

no Anexo IV podem ser encontrados os desempenhos das UDHs para todos os indicadores 

usados na mensuração do IDH. 

Os parâmetros para a aplicação foram definidos e são apresentados nas Tabelas 4.3 e 

4.4. A Tabela 4.3 exibe as ações de referência, enquanto a 4.4 mostra os limiares necessários 

para o emprego do ELECTRE TRI-C. Cabe ressaltar que os valores são diferentes daqueles 

utilizados para a análise internacional, pois a variação dentro dos critérios é menor à nível 

municipal.  

Tabela 4.3 – Ações de referência para o Recife  

Categorias  
Ações de 

Referência 

Critérios  

Expectativa 

de vida 

Média de 

escolaridade  

Expectativa de 

escolaridade 
RNB per capita  

  b0 0 0 0 0 

C1 b1 64 6 10 250 

C2 b2 67 8 12 400 

C3 b3 71 9 14 550 

C4 b4 75 10 16 700 

  b5 100 20 25 5000 

 

Da mesma forma como ocorreu na aplicação do capítulo 3, aqui os parâmetros também 

foram estabelecidos através de simulação, dada a inacessibilidade do decisor. As ações de 

referência para os indicadores/critérios de educação foram estabelecidos de acordo com os 

períodos de ensino obrigatório determinados pela constituição do país. Já os parâmetros para a 

expectativa de vida levaram em consideração a média nacional para a mesma. Por fim, as 

referências para o RNB per capita foram definidas tomando como base as linhas de 

indulgência e pobreza, estabelecidas pelo Ipea.  
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Tabela 4.4 – Parâmetros utilizados para o Recife 

Critérios  
Parâmetros  

              

Expectativa de vida ao nascer  2 3 3 

Média de anos de escolaridade  1 2 2 

Expectativa de anos de escolaridade  1,5 2 2 

RNB per capita  100 200 200 

 

O nível de credibilidade adotado nessa aplicação foi de 0,7 e a postura considerada no 

resultado continua sendo a pessimista. A seguir, os resultados do método serão apresentados.  

4.2.2 Resultados do Método 

A Metodologia apresentada no capítulo três para a mensuração do IDH foi aplicada na 

cidade do Recife. Para tal, foram utilizadas informações do Atlas de Desenvolvimento 

Humano do Recife, que apresenta dados coletados no censo de 2000. O modelo ofereceu 

como resultado a distribuição das UDHs nos níveis de desenvolvimento humano, que pode ser 

observada tanto no Quadro 4.1, como na Figura 4.2 e no Apêndice III.   

Quadro 4.1 – Classificação das UDHs através do ELECTRE TRI-C  

Classe Códigos das UDHs 

Desenvolvimento Humano Muito Alto 3, 7, 15, 16, 17, 28, 29, 47, 48, 49 

Desenvolvimento Humano Alto  2, 9, 26, 27, 33, 36, 40, 43, 50, 51 

Desenvolvimento Humano Médio 6, 18, 20, 25, 30, 34, 35, 38, 39, 42, 52, 53, 56 

Desenvolvimento Humano Baixo  
1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 

32, 37, 41, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 

 

A Figura 4.2 mostra o mapa da cidade do Recife dividido em suas UDH e a 

classificação destas de acordo com seus níveis de DH, segundo o método ELECTRE TRI-C. 

Essas áreas estão pintadas em cores distintas, variando do bege ao laranja. Quanto mais escura 

é a cor da região, significa que mais elevado é o grau de desenvolvimento humano da mesma.  

Já a Figura 4.3 exibe o mesmo mapa, mas a categorização do desenvolvimento humano 

exibida foi realizada de acordo com a metodologia do PNUD. O mapa respeita a mesma 

escala de cores definida para a Figura 4.2. Em posse de ambas as figuras é possível comparar 

o resultado antes e depois da aplicação da mensuração proposta.  

Cabe ressaltar que o IDH de acordo com a abordagem do PNUD foi mensurado com os 

dados de 2000, utilizando, porém, a metodologia proposta por 2011. O resultado desse cálculo 
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pode ser encontrado no Apêndice III, juntamente com a comparação da categorização dos 

dois métodos – o do PNUD e o proposto.  

 

 

Figura 4.2 – Divisão das UDHs de acordo com os níveis de desenvolvimento humano 

(método ELECTRE TRI-C) 
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Figura 4.3 – Divisão das UDHs de acordo com os níveis de desenvolvimento humano 

(metodologia do PNUD) 

As Figuras 4.2 e 4.3 revelam que o método sugerido classifica menos áreas como DH 

alto e muito alto do que a metodologia empregado pelo PNUD. Tal fato é confirmado pela 

menor quantidade de áreas escuras na Figura 4.2. Com o uso do ELECTRE TRI-C, algumas 
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inadequações foram corrigidas, categorizando as regiões de maneira mais semelhante à 

realidade.  

A diferença entre as duas abordagens também pode ser visualizada no Quadro 4.2. O 

mesmo aponta uma parte do resultado do modelo, exibindo algumas das modificações 

ocorridas nos níveis de desenvolvimento das UDHs. Através do quadro é possível verificar os 

bairros que compõe as unidades e as classificações dessas, de acordo com a metodologia do 

ELECTRE TRI-C e do PNUD.  

Quadro 4.2 – Exemplos do resultado do método ELECTRE TRI-C para o IDH (Recife) 

Código UDHs  
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação com a 

metodologia do PNUD  

2 
SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e 

Operária 
DH Alto DH Muito Alto 

4 
RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP 

Comunidade Pilar 
DH Baixo DH Médio 

18 CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel DH Médio DH Alto 

21 VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela DH Baixo DH Médio 

27 
ENGº DO MEIO / CORDEIRO / IPUTINGA - 

Bom Pastor 
DH Alto DH Muito Alto 

33 VÁRZEA / CIDADE UNIVERSITÁRIA DH Alto DH Muito Alto 

38 AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri DH Médio DH Alto 

44 
CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis 

Cavaleiro 
DH Baixo DH Médio 

51 IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife DH Alto DH Muito Alto 

56 IBURA - Av Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi DH Médio DH Alto 

59 COHAB - AP Lagoa Encantada e Monte Verde DH Baixo DH Médio 

61 COHAB - UR´s 1, 2 e 3 DH Baixo DH Alto 

 

Com a aplicação do modelo, 31 UDHs (50%) sofreram alterações nas categorias de 

desenvolvimento humano, sendo todas elas redução das classes. Os níveis mais altos exibem 

um menor número de áreas, visto que estas requerem desempenhos mais expressivos nos 

indicadores, o que não é a realidade de muitas regiões do Recife. Dessa forma, as classes de 

desenvolvimento humano médio e baixo contém a maioria das UDHs recifenses.   

A Tabela 4.5 traz a comparação entre o número de classes para as duas abordagens. 

Como pode ser observado na mesma, o número de UDHs em cada classe é variável, diferente 

do que ocorre com a metodologia do PNUD. Isso acontece porque, no ELECTRE TRI-C, as 
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unidades não são divididas em quartis, mas sim através da adequação das alternativas às ações 

de referência. No modelo sugerido, portanto, não é possível prever quantas UDHs serão 

designadas para cada categoria.  

Tabela 4.5 – Alocação das UDHs nas categorias de desenvolvimento humano 

Categorias  Nº de UDHs / 

Metodologia do PNUD 

Nº de UDHs / 

Metodologia proposta 

Desenvolvimento Humano Muito alto 16 10 

Desenvolvimento Humano Alto 16 10 

Desenvolvimento Humano Médio 15 13 

Desenvolvimento Humano Baixo  15 29 

 

Portanto, pode-se dizer que a utilização do ELECTRE TRI-C para a classificação das 

Unidades de Desenvolvimento Humano altera significativamente o arranjo das mesmas, se 

comparado à metodologia utilizada atualmente pelo PNUD. Os resultados desse método serão 

detalhados na seção 4.3, quando também será feita uma discussão sobre os mesmos.  

4.2.3 Análise de Sensibilidade 

Assim como foi realizada a análise de sensibilidade para o método empregado no 

capítulo 3, a mesma também será feita para a aplicação no Recife. Essa avaliação é 

fundamental para testar a estabilidade do método. Neste exemplo, novamente foram 

analisados os pesos dos critérios e o nível de credibilidade.  

O nível de credibilidade foi alterado para 0,6; 0,65; 0,75 e 0,8; a fim de verificar o 

comportamento do modelo com tais variações. Cabe ressaltar que este parâmetro só pode 

assumir valores entre 0,5 e 1. Como pode ser observado na Tabela 4.6, a mudança de tal 

número não acarretou em alterações significativas no resultado do modelo. Só ocorreu 

alteração para os níveis 0,6 e 0,65 em apenas uma unidade, em ambos os casos.  

Tabela 4.6 – Distribuição das classes após a análise: nível de credibilidade (Recife) 

Classes 
 Níveis de Credibilidade 

λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,7 λ = 0,75 λ = 0,8 

Desenvolvimento Humano Muito Alto 10 10 10 10 10 

Desenvolvimento Humano Alto  10 10 10 10 10 

Desenvolvimento Humano Médio 14 14 13 13 13 

Desenvolvimento Humano Baixo  28 28 29 29 29 
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Em seguida, foi executada a avaliação para os pesos dos critérios. As mesmas situações 

exploradas na aplicação do capítulo três são avaliadas neste caso. Dessa forma, o cenário A 

distribui pesos iguais para todos os indicadores, enquanto o B apresenta pesos iguais para as 

dimensões, sendo peso da dimensão educação dividido pelos dois indicadores. Ainda, o teste 

C traz uma perda de 20% na importância do RNB per capita e o D a mesma redução na 

expectativa de vida. A Tabela 4.7 oferece detalhes das quatro situações testadas.  

Tabela 4.7 – Pesos considerados na análise de sensibilidade (Recife) 

Critérios  
Situações 

A B C D 

Expectativa de vida ao nascer  0,25 0,333 0,320 0,233 

Média de anos de escolaridade  0,25 0,167 0,236 0,228 

Expectativa de anos de escolaridade  0,25 0,167 0,111 0,103 

RNB per capita  0,25 0,333 0,333 0,436 

 

Nessa análise, o método também se mostrou estável, visto que não foram verificadas 

grandes alterações nas classificações. Mesmo com a modificação dos pesos dos critérios, no 

máximo uma UDH teve sua categoria trocada. O resultado dessa análise de sensibilidade pode 

ser conferido na Tabela 4.8.  

Tabela 4.8 – Distribuição das classes após a análise: pesos dos critérios (Recife) 

Classes 
Situações 

A B C D 

Desenvolvimento Humano Muito Alto 10 10 10 10 

Desenvolvimento Humano Alto  10 10 10 10 

Desenvolvimento Humano Médio 14 14 14 13 

Desenvolvimento Humano Baixo  28 28 28 29 

 

Diante dessas duas avaliações, pode-se dizer que o método aplicado para categorização 

das UDHs do Recife é estável, já que alterações nos parâmetros do modelo não interferiram 

expressivamente em seus resultados. No Apêndice IV pode-se encontrar os resultados 

completos das análises de sensibilidade.  
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4.3 Discussão 

Além dos vários dados econômicos, sociais e demográficos que são encontrados no 

Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife, há também a publicação do IDH das UDHs da 

cidade. A divulgação de tais informações é relevante, visto que, a partir delas, várias decisões 

políticas são embasadas, assim como são feitas comparações entre as regiões.  

A mensuração desse índice, entretanto, apresenta vários problemas, como já foi 

discutido previamente. Mas talvez, para o caso do Recife, a principal falha do IDH seja a 

divisão do ranking em quartis para a determinação das classes de desenvolvimento. Essa 

separação sugere em que metade das UDHs avaliadas sejam rotuladas como desenvolvimento 

humano alto ou muito alto. Essa, porém, não é a realidade da capital pernambucana. 

Essa classificação traz uma falsa impressão de alto desenvolvimento humano no Recife. 

Algumas regiões apresentam um desempenho insatisfatório nos indicadores analisados, mas 

mesmo assim são ditas como retentoras de um elevado bem-estar humano. Não é difícil achar 

exemplos para ratificar essa afirmação.  

As UDHs 27 e 51, que compreendem os bairros Engenho do Meio, Iputinga, Cordeiro e 

Ipsep, são apontadas como de desenvolvimento humano muito alto segundo a classificação do 

PNUD. Tais regiões, contudo, apresentam uma renda per capita mensal de R$ 479,94 e R$ 

422,33; respectivamente. Pode-se verificar, portanto, que as categorizações das duas unidades 

não são condizentes com a realidade, já que a renda de ambas está um pouco acima da linha 

de pobreza.  

O Ipea (2005; 2006) considera dois patamares para analisar a pobreza: a linha da 

indulgência e a linha da pobreza. A primeira se refere à condição da população que sobrevive 

com menos de ¼ do salário mínimo, o que, na teoria, seria suficiente apenas para o 

suprimento alimentar. Já a outra diz respeito à situação daqueles que vivem com rendimentos 

entre ¼ e ½ salário mínimo. A linha da pobreza considera renda suficiente para satisfazer as 

necessidades essenciais, como alimentação, moradia, transporte, saúde e educação.  

Nesse contexto, visto que as UDHs 27 e 51 possuem uma renda próxima à linha de 

pobreza (R$ 311,00), elas não deveriam ser designadas à categoria de desenvolvimento 

humano muito alto. Os casos das UDHs 38 e 61, que abrangem os bairros de Afogados e 

COHAB, também podem ser apontados. As mesmas apresentam rendas de R$ 166,70 e R$ 

179,38; respectivamente, mas ainda são consideradas como de alto desenvolvimento humano.  

A situação da classe de desenvolvimento humano alto é preocupante. A média da renda 

per capita mensal da categoria está dentro do intervalo da linha de pobreza. Enquanto a linha 
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da pobreza varia entre R$ 155,50 e R$ 311,00; a média das UDHs de alto desenvolvimento é 

R$ 267,40. Pode-se, deste modo, afirmar que a divisão das áreas de desenvolvimento humano 

de acordo com quartis não está categorizando-as corretamente.  

Caso as UDHs que possuem renda per capita inferior à linha de pobreza não pudessem 

ser alocadas nas categorias de desenvolvimento mais elevadas, uma grande mudança 

aconteceria nas classes. Só na categoria de desenvolvimento humano alto, 10 das 16 unidades 

sofreriam alteração, ou seja, 63% delas seriam rebaixadas.  

Outra contradição pode ser observada quanto à média de anos de estudo. A classe de 

desenvolvimento humano alto, por exemplo, apresenta apenas uma única UDH em que essa 

média é maior do que 9 anos – duração do ensino fundamental. Isso significa que 

praticamente todas as unidades possuem um nível de escolaridade menor do que aquele 

indicado como período obrigatório pela Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996.  

Quanto aos indicadores de expectativa de vida e expectativa de anos de escolaridade, 

não puderam ser observadas grandes discrepâncias, como nos outros dois. Os intervalos entre 

os valores máximos e mínimos observados dentro da cidade não são relevantes.   

Com a aplicação do ELECTRE TRI-C para a distribuição das UDHs nas categorias de 

desenvolvimento humano, as distorções descritas anteriormente puderam ser atenuadas. Ao 

todo, trinta e uma Unidades de Desenvolvimento Humanos foram trocadas de classes, todas 

elas sendo rebaixadas.  

Foram mudadas da classe de desenvolvimento humano muito alto para a alta seis 

regiões, sendo elas: 2, 26, 27, 33, 50 e 51. Já da categoria alta para a média, onze alterações 

ocorreram, com as áreas 6, 18, 25, 30, 34, 35, 38, 39, 42, 52 e 56. Ainda, treze unidades foram 

transferidas do grupo de médio desenvolvimento para o baixo. São essas: 4, 8, 12, 14, 21, 23, 

37, 44, 45, 54, 55 ,57 e 59. E, por fim, pode-se citar caso da UDH 61, que passou da classe 

alta para a baixa, devido seu fraco desempenho na dimensão renda – R$ 179,38.  

Os problemas apontados anteriormente sobre a categorização do PNUD puderam ser 

reduzidos com a aplicação do ELECTRE TRI-C. A respeito da renda per capita das classes, 

não há nenhuma inconsistência no resultado do método proposto. As alocações das UDHs nas 

classes de desenvolvimento estão de acordo com os níveis de pobreza e indulgência.  

Na classe de desenvolvimento muito alto, não existe nenhuma unidade que possua renda 

abaixo da linha da pobreza, ou seja, R$ 311,00. Após a nova classificação, a renda média per 

capita da categoria é R$ 427,20. Além disso, a classe de desenvolvimento humano médio não 

apresenta mais nenhuma UDH com rendimento abaixo da linha de indulgência, como 
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acontecia na outra abordagem. Com a utilização do método multicritério, a média da renda 

para esse grupo é R$ 234,61.  

Mudanças também podem ser encontradas em relação à escolaridade. Como foi 

pontuado antes, quase todas as regiões apontadas como de desenvolvimento humano alto não 

ultrapassavam os nove anos de estudo do ensino fundamental. Após o emprego do ELECTRE 

TRI-C, entretanto, a média de escolaridade para essa categoria passou a ser 9,157 anos. E, nas 

categorias de desenvolvimento alto e muito alto, não há nenhuma UDH que apresente 

expectativa de vida escolar menor que 12 anos – período que compreende a educação básica: 

ensinos fundamental e médio.  

Através da Figura 4.2 é possível observar que a cidade do Recife apresenta duas regiões 

de desenvolvimento humano muito alto – uma na parte sul e outra na norte. A área sul 

abrange principalmente o bairro de Boa Viagem, enquanto a norte reúne diversos bairros. 

Compõe essa região: Boa Vista, Ilha do Leite, Paissandu, Encruzilhada, Hipódromo, 

Rosarinho, Torreão, Casa Amarela, Tamarineira, Casa Forte, Parnamirim, Jaqueira, Monteiro, 

Graças, Aflitos, Derby, Espinheiro, Madalena, Ilha do Retiro, Prado, Torre e Zumbi. 

Diante dos bairros apontados pelo modelo sugerido como de desenvolvimento muito 

alto, pode-se observar que esta classificação é mais fiel à realidade do que a proposta pelo 

PNUD. Essa última alocou bairros bastante humildes da cidade nas categorias mais elevadas, 

tais como Ipsep, COHAB e Ibura. Tal fato não pode ser verificado nos resultados do 

ELECTRE TRI-C.  

Nesse sentido, pode-se constatar que outras metodologia podem ser mais adequadas do 

que a do PNUD para definir os níveis de desenvolvimento humano das UDHs do Recife. Esse 

procedimento realiza os cortes das classes por quartis, não levando em consideração as 

características das regiões. Dessa forma, observa-se um falso cenário de desenvolvimento nas 

unidades, não havendo sintonia entre a realidade da população e a classificação realizada.  

O uso do método multicritério ELECTRE TRI-C, em contrapartida, pode fazer com que 

esses problemas sejam reduzidos. A consideração de ações de referência e limiar de veto 

permite uma alocação mais eficiente das Unidades de Desenvolvimento Humano, tornando as 

classes mais uniformes.  

Pode-se afirmar, portanto, que a metodologia proposta é adequada à problemática de 

definição de níveis de desenvolvimento humano. A mesma é capaz de atenuar diversas 

dificuldades na mensuração do IDH, como foi discutido no capítulo 3. E ainda, pode ser útil 

no estabelecimento das categorias de desenvolvimento para o Recife, visto que apresenta 
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resultados condizentes com a realidade, enquanto a abordagem anterior exibia distorções 

grosseiras.  

A classificação correta dos níveis de desenvolvimento das áreas é de extrema 

importância. Em posse do correto nível de desenvolvimento humano das UDHs, os decisores 

políticos podem alocar de maneira mais eficiente os recursos públicos, priorizando aquelas 

áreas menos favorecidas. A sociedade também pode fazer uso de tal informação, cobrando 

dos políticos um maior apoio às localidades classificadas como baixo DH. E ainda, empresas 

podem utilizar tal categorização para determinar o destino de ações filantrópicas. 

4.4 Síntese do Capítulo  

O presente capítulo teve o intuito de apresentar o emprego do ELECTRE TRI-C para a 

classificação das Unidades de Desenvolvimento Humano do Recife quanto ao IDH. Dessa 

forma, o método foi aplicado, avaliado e discutido.  

A seção 1 trouxe uma explanação sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 

Desagregado. O mesmo se refere à mensuração do IDH tradicional em níveis menores, como 

em estados, províncias e cidades. Tal abordagem vem sendo adotada na literatura, visto que 

destaca melhor as disparidades dentro das regiões e por essa razão é relevante para tomadas 

de decisão.  

Posteriormente, os detalhes sobre a aplicação do método para o Recife foram 

apresentados, assim como os resultados do mesmo. O novo modelo implicou na mudança de 

classe em 31 das 62 unidades recifenses, ocasionando uma alteração significativa nos níveis 

de desenvolvimento humano. Para encerrar essa seção, foi feita a análise se sensibilidade do 

ELECTRE TRI-C, que se mostrou estável, mesmo diante das modificações realizadas. Nessa 

análise foram modificados os níveis de credibilidade e os pesos dos critérios.  

Por fim, a última seção exibiu uma discussão a respeito dos resultados da metodologia 

do PNUD e do modelo sugerido. Pontuou-se algumas das distorções que o procedimento do 

PNUD apresenta, assim como o método ELECTRE TRI-C é capaz de reduzi-las. A discussão 

apresentou com ênfase os problemas causados pela divisão de quartis adotada pelo PNUD, 

que proporciona uma falsa impressão de desenvolvimento da cidade.  

Este capítulo foi importante porque apresentou mais um emprego para o modelo 

proposto anteriormente, evidenciando, inclusive, que o cálculo do IDH também é possível em 

níveis menores, como o submunicipal. O capítulo seguinte será responsável por concluir o 

trabalho, assim como sugerir ideias para estudos futuros.   
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5 CONCLUSÕES E FUTUROS TRABALHOS  

O último capítulo se propõe a apresentar uma síntese dos capítulos anteriores, 

enfatizando as principais conclusões obtidas com o estudo realizado. Além disso, expõe 

algumas ideias que podem ser aplicadas a futuros trabalhos. A primeira seção traz as 

conclusões, a seguinte mostra as sugestões para trabalhos posteriores e, por fim, são feitas as 

considerações finais.  

5.1 Conclusões  

O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador do bem-estar humano concebido 

há mais de vinte anos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse 

indicador foi elaborado a partir da necessidade de avaliar o desenvolvimento dos países além 

da perspectiva econômica. Nesse sentido, o IDH passou a considerar aspectos de educação, 

renda e longevidade para avaliar o bem-estar dos indivíduos.  

Atualmente, o IDH possui amplo emprego, sendo utilizado por vários segmentos da 

sociedade: políticos, empresas, cidadãos comuns, acadêmicos e mídia. Tal aceitação se deve à 

sua simplicidade e transparência.  

O índice, no entanto, ao longo de sua existência, recebeu diversas críticas da academia. 

Dentre essas podemos ressaltar a inadequação das dimensões e indicadores, a redundância do 

índice, a pobreza dos dados utilizados, o tratamento diferenciado da renda, a definição de 

pesos iguais, as escalas desproporcionais dos indicadores, a determinação de limites máximos 

e mínimos, a compensatoriedade do cálculo e a desconsideração das desigualdades dentro dos 

países.   

As constantes mudanças realizadas pela equipe do PNUD, porém, não foram suficientes 

para sanar as críticas, mesmo depois da grande modificação ocorrida em 2010. O principal 

questionamento ao índice é o efeito compensatório que o mesmo apresenta. Devido essa falha, 

o fraco desempenho de um país em um critério pode ser compensado por um bom 

desempenho nos demais.  

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo propor uma nova metodologia 

para o cálculo do IDH, procurando atenuar algumas das críticas apontadas. Para isso, decidiu-

se utilizar o apoio multicritério à decisão. Na literatura, muitos são os trabalhos que sugerem 

novas formas para avaliar o índice, mas não foi encontrado nenhum estudo que propusesse 

essa abordagem para solucionar o problema.  
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Dentre os métodos de decisão multicritério, optou-se por utilizar o ELECTRE TRI-C, 

pertencente à família dos métodos de sobreclassificação. Esse método tem como característica 

a ausência do efeito compensatório em suas avaliações, oferecendo como resultado a alocação 

das alternativas em classes ordenadas pré-definidas.   

Com o emprego do ELECTRE TRI-C para a mensuração do Índice de Desenvolvimento 

Humano, algumas críticas puderam ser atenuadas, tais como o efeito compensatório, 

sensibilidade escalar, a determinação de limites máximos e mínimos e o tratamento 

logarítmico da renda. Além disso, o modelo contribui com a comparação ano a ano do índice, 

já que é estável em relação à inserção de novas alternativas.  

O método proposto auxilia principalmente na questão da compensatoriedade, o maior 

problema indicado na literatura. O ELECTRE TRI-C é, em sua essência, não compensatório. 

Dessa forma, os países só podem ser alocados nas categorias caso os seus desempenhos sejam 

satisfatórios em todos os critérios.  

Alguns autores também questionavam o fato de que as escalas desproporcionais 

afetavam os pesos das dimensões, eliminando a igualdade entre essas. O modelo sugerido 

elimina esse efeito, porque não avalia as alternativas de forma quantitativa, mas cria relações 

de preferência entre elas. Pelo mesmo motivo, a transformação logarítmica da renda também 

tornou-se desnecessária.  

O método também não exige a determinação de limites máximos e mínimos, que 

também eram criticados pela literatura, por serem definidos de maneira arbitraria. Como não é 

necessário o processo de normalização no ELECTRE TRI-C, tais parâmetros não precisam ser 

estipulados.  

Por fim, ainda pode-se citar o benefício da comparação anual que o método oferece. Por 

se tratar de uma problemática de classificação, e não de ranqueamento, é possível comparar os 

índices de um país ano a ano, mesmo que novas nações sejam incorporadas ao grupo. No caso 

da metodologia tradicional, essa comparação não era recomendada, visto que o índice se 

mostrava sensível à inclusão ou exclusão de países.  

A abordagem sugerida, no entanto, também apresenta algumas limitações. A primeira 

delas seria a determinação de diversos parâmetros necessários como entrada do método 

multicritério, como as ações de referência e os limiares. Outro problema seria a perda de 

informação, pois a metodologia atual do PNUD oferece um ranqueamento, enquanto a 

proposta deste trabalho fornece uma classificação.  
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Tais desvantagens, porém, trazem ao mesmo tempo vantagens para o IDH. Os 

parâmetros a serem definidos também podem servir como referência para as nações, que 

saberão claramente em quais aspectos devem melhorar seu desempenho para subir de 

categoria. E, em relação à classificação, essa apresenta o benefício da análise anual, como já 

foi abordado anteriormente.  

A busca pela minimização das críticas feitas ao índice é essencial, já que o mesmo é 

utilizado para diversas finalidades – decisões políticas, estratégias empresariais ou fins 

acadêmicos. Sendo assim, pode-se afirmar que a mensuração correta desse indicador é 

relevante, tendo em vista seu uso em decisões importantes. Portanto, trabalhos que visam à 

melhoria do IDH são de ampla contribuição, como é o caso deste.  

O modelo sugerido para mensuração do IDH foi aplicado em dois contextos. O primeiro 

foi realizado em países já considerados pelo índice, utilizando dados do PNUD. 

Posteriormente, foi feita uma aplicação na cidade do Recife, tendo como unidade de análise as 

Unidades de Desenvolvimento Humano. A síntese dos resultados das duas propostas são 

expostas nas subseções seguintes.  

5.1.1 Mensuração Internacional do IDH  

O método ELECTRE TRI-C foi aplicado em dimensão internacional, com o intuito de 

avaliar os níveis de desenvolvimento humano para os países já considerados pelo índice. Para 

tanto, foram usados os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2011. 

Após a implementação do modelo, trinta países tiveram suas classes de 

desenvolvimento humano alteradas, o que representa 16% do total. Dentre as mudanças, 

pôde-se observar nações que subiram e desceram de categoria. A classe que sofreu maior 

alteração com a aplicação do modelo foi a de DH médio, que teve muitos de seus países 

realocados para a classe baixa. Todos os níveis, no entanto, apresentaram variações.  

O método sugerido permitiu que os países fossem distribuídos nas categorias de forma 

mais eficiente, respeitando os perfis definidos para cada uma das classes. Ademais, com a 

aplicação do limiar de veto no modelo, não foi possível que um país com performance muito 

deficiente em um critério fosse destinado a um nível elevado de desenvolvimento humano.  

Outra mudança obtida com o modelo é que os países não são mais categorizados a partir 

de um procedimento puramente matemático, como ocorria com a abordagem do PNUD, 

através dos quartis. Com o uso do ELECTRE TRI-C, as nações são alocadas nas classes 

através da comparação com países de referência. Considera-se, portanto, a percepção que o 
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decisor tem daquilo que é necessário para que um país seja destinado a cada nível de 

desenvolvimento humano.  

5.1.2 Mensuração do IDH em nível submunicipal 

A avaliação do IDH em níveis mais detalhados é de extrema importância. Tal 

informação é uma importante ferramenta que pode ser utilizada por políticos, empresários e 

cidadãos comuns. O IDH subnacional pode ser empregado, por exemplo, na tomada de 

decisão estadual ou municipal, ajudando a definir para quais áreas os recursos públicos devem 

ser direcionados.  

Nesse sentido, o método ELECTRE TRI-C para a mensuração do IDH foi aplicado na 

cidade do Recife. Para a análise foram utilizadas as Unidades de Desenvolvimento Humano, 

que dividem a cidade em 62 áreas homogêneas. Os dados usados no modelo foram retirados 

do Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife e correspondem ao censo demográfico do 

ano de 2000.  

A classificação de desenvolvimento humano adotada pelo PNUD se mostra bem 

distante da realidade do Recife, já que considera que metade da população vive em condições 

de bem-estar pelo menos alta. Isso ocorre porque a abordagem define a categorização através 

de quartis, problema que foi corrigido com o método. O resultado do modelo alterou a 

classificação de 31 UDHs, o que corresponde a 50% do total. Cabe ressaltar que nenhuma das 

modificações ocorreu no sentido de elevar alguma área de nível.  

O método permitiu uma classificação das UDHs mais fiel à realidade das mesmas, sem 

as distorções encontradas na metodologia anterior. Duas grandes áreas são marcadas pelo 

modelo como de desenvolvimento humano alto ou muito alto, que são realmente áreas que 

apresentam maior poder aquisitivo e melhor infraestrutura na cidade.  

5.2 Sugestões para Futuros Trabalhos  

Uma continuidade para este trabalho seria avaliar outros métodos multicritério para o 

tratamento desse problema. Diferentes métodos de classificação podem ser empregados ou 

ainda outra problemática pode ser abordada, como a de ranqueamento. O método ELECTRE 

TRI-NC, proposto por Almeida-Dias et al. (2012), que considera várias ações de referência 

para uma mesma categoria, pode ser testado para avaliar o IDH das localidades.   

Outra sugestão seria a mensuração do IDH subnacional para outras cidades ou estados 

do país, com a finalidade de auxiliar nas decisões públicas municipais e estaduais. Há dados 
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disponíveis para esse tipo de avaliação no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. Tais 

análises, portanto, são possíveis.  

Pode-se também fazer uma nova aplicação na cidade do Recife, com os dados do censo 

demográfico de 2010. Esses dados, no entanto, só estarão acessíveis a partir de 2013. Dessa 

forma, será possível avaliar os níveis de desenvolvimento humano com dados mais recentes, 

condizentes com a realidade atual da cidade.  

Outros trabalhos ainda podem ser elaborados no sentido de examinar os desempenhos 

condizentes com cada classe de desenvolvimento humano, através de uma análise mais 

profunda. Tal estudo pode ajudar a definir as ações de referência para o modelo de maneira 

mais coerente.  

Ainda indica-se a construção de modelos que abordem mudanças para o IDH que vão 

além dos cálculos. Como propõe alguns trabalhos, com destaque para Ranis (2006) e Kelley 

(1991), outros aspectos da vida do ser humano podem ser considerados para mensurar o bem-

estar das pessoas, como liberdade política, capacitação, segurança, entre outros. Nesse 

sentido, o IDH pode ser adaptado ou novos índices podem ser criados.  

Por fim, recomenda-se a utilização da abordagem de Decisão em Grupo para a 

determinação dos parâmetros e das ações de referência necessárias para o método 

multicritério. Como a mensuração do IDH envolve diversos países, seria interessante a 

consideração de mais de um decisor, com pontos de vista distintos, para a definição de tais 

valores. Podem ser utilizados, portanto, os métodos ELECTRE GD (Leyva-López & 

Fernández-González, 2003), PROMETHEE GDSS (Macharis et al., 1998) ou VIP G (Dias & 

Clímaco, 2005). 
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ANEXO I 

O Anexo I apresenta os dados utilizados como entrada para a aplicação do método 

ELECTRE TRI-C para o cálculo do IDH. A Tabela A-I mostra os países contemplados pelo 

índice, assim como seus desempenhos nos indicadores: expectativa de vida ao nascer, média 

de anos de escolaridade, média de expectativa de escolaridade e RNB per capita.  

Cabe ressaltar que os dados da Tabela A-I foram coletados no Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2011 (PNUD, 2011).  

Tabela A - I: Desempenho dos países nos indicadores avaliados pelo IDH 

Países 
Expectativa de 

vida ao nascer 

Média de anos 

de escolaridade 

Média de 

expectativa de 

escolaridade 

RNB per capita - 

em $ PPC 

Afeganistão 48,7 3,3 9,1 1.416 

África do Sul 52,8 8,5 13,1 9.469 

Albânia 76,9 10,4 11,3 7.803 

Alemanha 80,4 12,2 15,9 34.854 

Andorra 80,9 10,4 11,5 36.095 

Angola 51,1 4,4 9,1 4.874 

Antiga República 

Jugoslava da Macedônia 
74,8 8,2 13,3 8.804 

Antígua e Barbuda 72,6 8,9 14 15.521 

Arábia Saudita 73,9 7,8 13,7 23.274 

Argélia 73,1 7 13,6 7.658 

Argentina 75,9 9,3 15,8 14.527 

Arménia 74,2 10,8 12 5.188 

Austrália 81,9 12 18 34.431 

Áustria 80,9 10,8 15,3 35.719 

Azerbaijão 70,7 8,6 11,8 8.666 

Bahamas 75,6 8,5 12 23.029 

Bangladesh 68,9 4,8 8,1 1.529 

Barain 75,1 9,4 13,4 28.169 

Barbados 76,8 9,3 13,4 17.966 

Bélgica 80 10,9 16,1 33.357 

Belize 76,1 8 12,4 5.812 

Benim 56,1 3,3 9,2 1.364 

Bielorrússia 70,3 9,3 14,6 13.439 

Bolívia (Estado 

Plurinacional da) 
66,6 9,2 13,7 4.054 

Bósnia-Herzegovina 75,7 8,7 13,6 7.664 
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Países 
Expectativa de 

vida ao nascer 

Média de anos 

de escolaridade 

Média de 

expectativa de 

escolaridade 

RNB per capita - 

em $ PPC 

Botswana 53,2 8,9 12,2 13.049 

Brasil 73,5 7,2 13,8 10.162 

Brunei Darussalam 78 8,6 14,1 45.753 

Bulgária 73,4 10,6 13,7 11.412 

Burkina Faso 55,4 1,3 6,3 1.141 

Burundi 50,4 2,7 10,5 368 

Butão 67,2 2,3 11 5.293 

Cabo Verde 74,2 3,5 11,6 3.402 

Camarões 51,6 5,9 10,3 2.031 

Camboja 63,1 5,8 9,8 1.848 

Canadá 81 12,1 16 35.166 

Cazaquistão 67 10,4 15,1 10.585 

Chade 49,6 1,5 7,2 1.105 

Chile 79,1 9,7 14,7 13.329 

China 73,5 7,5 11,6 7.476 

Chipre 79,6 9,8 14,7 24.841 

Colômbia 73,7 7,3 13,6 8.315 

Comores 61,1 2,8 10,7 1.079 

Congo 57,4 5,9 10,5 3.066 

Congo (República 

Democrática do) 
48,4 3,5 8,2 280 

Coreia (República da) 80,6 11,6 16,9 28.230 

Costa do Marfim 55,4 3,3 6,3 1.387 

Costa Rica 79,3 8,3 11,7 10.497 

Croácia 76,6 9,8 13,9 15.729 

Cuba 79,1 9,9 17,5 5.416 

Dinamarca 78,8 11,4 16,9 34.347 

Djibuti 57,9 3,8 5,1 2.335 

Dominica 77,5 7,7 13,2 7.889 

Egipto 73,2 6,4 11 5.269 

El Salvador 72,2 7,5 12,1 5.925 

Emirados Árabes Unidos 76,5 9,3 13,3 59.993 

Equador 75,6 7,6 14 7.589 

Eritreia 61,6 3,4 4,8 536 

Eslováquia 75,4 11,6 14,9 19.998 

Eslovénia 79,3 11,6 16,9 24.914 

Espanha 81,4 10,4 16,6 26.508 

Estados Unidos da 

América 
78,5 12,4 16 43.017 

Estónia 74,8 12 15,7 16.799 

Etiópia 59,3 1,5 8,5 971 

Federação Russa 68,8 9,8 14,1 14.561 
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Países 
Expectativa de 

vida ao nascer 

Média de anos 

de escolaridade 

Média de 

expectativa de 

escolaridade 

RNB per capita - 

em $ PPC 

Fiji 69,2 10,7 13 4.145 

Filipinas 68,7 8,9 11,9 3.478 

Finlândia 80 10,3 16,8 32.438 

França 81,5 10,6 16,1 30.462 

Gabão 62,7 7,5 13,1 12.249 

Gâmbia 58,5 2,8 9 1.282 

Gana 64,2 7,1 10,5 1.584 

Geórgia 73,7 12,1 13,1 4.780 

Granada 76 8,6 16 6.982 

Grécia 79,9 10,1 16,5 23.747 

Guatemala 71,2 4,1 10,6 4.167 

Guiana 69,9 8 11,9 3.192 

Guiné 51,1 5,4 7,7 17.608 

Guiné 54,1 1,6 8,6 863 

Guiné-Bissau 48,1 2,3 9,1 994 

Haiti 62,1 4,9 7,6 1.123 

Honduras 73,1 6,5 11,4 3.443 

Hong Kong, China (RAE) 82,8 10 15,7 44.805 

Hungria 74,4 11,1 15,3 16.581 

Iémen 65,5 2,5 8,6 2.213 

Índia 65,4 4,4 10,3 3.468 

Indonésia 69,4 5,8 13,2 3.716 

Irão (República Islâmica 

do) 
73 7,3 12,7 10.164 

Iraque 69 5,6 9,8 3.177 

Irlanda 80,6 11,6 18 29.322 

Islândia 81,8 10,4 18 29.354 

Israel 81,6 11,9 15,5 25.849 

Itália 81,9 10,1 16,3 26.484 

Jamaica 73,1 9,6 13,8 6.487 

Japão 83,4 11,6 15,1 32.295 

Jordânia 73,4 8,6 13,1 5.300 

Kiribati 68,1 7,8 12,1 3.140 

Kuwait 74,6 6,1 12,3 47.926 

Laos (República Popular 

Democrática do) 
67,5 4,6 9,2 2.242 

Lesoto 48,2 5,9 9,9 1.664 

Letónia 73,3 11,5 15 14.293 

Líbano 72,6 7,9 13,8 13.076 

Libéria 56,8 3,9 11 265 

Líbia 74,8 7,3 16,6 12.637 

Liechtenstein 79,6 10,3 14,7 83.717 
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Países 
Expectativa de 

vida ao nascer 

Média de anos 

de escolaridade 

Média de 

expectativa de 

escolaridade 

RNB per capita - 

em $ PPC 

Lituânia 72,2 10,9 16,1 16.234 

Luxemburgo 80 10,1 13,3 50.557 

Madagáscar 66,7 5,2 10,7 824 

Malásia 74,2 9,5 12,6 13.685 

Malawi 54,2 4,2 8,9 753 

Maldivas 76,8 5,8 12,4 5.276 

Mali 51,4 2 8,3 1.123 

Malta 79,6 9,9 14,4 21.460 

Marrocos 72,2 4,4 10,3 4.196 

Maurícia 73,4 7,2 13,6 12.918 

Mauritânia 58,6 3,7 8,1 1.859 

México 77 8,5 13,9 13.245 

Mianmar 65,2 4 9,2 1.535 

Micronésia (Estados 

Federados da) 
69 8,8 12,1 2.935 

Moçambique 50,2 1,2 9,2 898 

Moldávia (República da) 69,3 9,7 11,9 3.058 

Mongólia 68,5 8,3 14,1 3.391 

Montenegro 74,6 10,6 13,7 10.361 

Namíbia 62,5 7,4 11,6 6.206 

Nepal 68,8 3,2 8,8 1.160 

Nicarágua 74 5,8 10,8 2.430 

Níger 54,7 1,4 4,9 641 

Nigéria 51,9 5 8,9 2.069 

Noruega 81,1 12,6 17,3 47.557 

Nova Zelândia 80,7 12,5 18 23.737 

Omã 73 5,5 11,8 22.841 

Países Baixos 80,7 11,6 16,8 36.402 

Palau 71,8 12,1 14,7 9.744 

Panamá 76,1 9,4 13,2 12.335 

Papuásia-Nova Guiné 62,8 4,3 5,8 2.271 

Paquistão 65,4 4,9 6,9 2.550 

Paraguai 72,5 7,7 12,1 4.727 

Peru 74 8,7 12,9 8.389 

Polónia 76,1 10 15,3 17.451 

Portugal 79,5 7,7 15,9 20.573 

Qatar 78,4 7,3 12 107.721 

Quénia 57,1 7 11 1.492 

Quirguízia 67,7 9,3 12,5 2.036 

Reino Unido 80,2 9,3 16,1 33.296 

República Centro-

Africana 
48,4 3,5 6,6 707 
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Países 
Expectativa de 

vida ao nascer 

Média de anos 

de escolaridade 

Média de 

expectativa de 

escolaridade 

RNB per capita - 

em $ PPC 

República Checa 77,7 12,3 15,6 21.405 

República Dominicana 73,4 7,2 11,9 8.087 

Roménia 74 10,4 14,9 11.046 

Ruanda 55,4 3,3 11,1 1.133 

Salomão (Ilhas) 67,9 4,5 9,1 1.782 

Samoa 72,4 10,3 12,3 3.931 

Santa Lúcia 74,6 8,3 13,1 8.273 

São Cristóvão e Névis 73,1 8,4 12,9 11.897 

São Tomé e Príncipe 64,7 4,2 10,8 1.792 

São Vicente e Granadinas 72,3 8,6 13,2 8.013 

Senegal 59,3 4,5 7,5 1.708 

Serra Leoa 47,8 2,9 7,2 737 

Sérvia 74,5 10,2 13,7 10.236 

Seychelles 73,6 9,4 13,3 16.729 

Singapura 81,1 8,8 14,4 52.569 

Síria, República Árabe 75,9 5,7 11,3 4.243 

Sri Lanka 74,9 8,2 12,7 4.943 

Suazilândia 48,7 7,1 10,6 4.484 

Sudão 61,5 3,1 4,4 1.894 

Suécia 81,4 11,7 15,7 35.837 

Suíça 82,3 11 15,6 39.924 

Suriname 70,6 7,2 12,6 7.538 

Tailândia 74,1 6,6 12,3 7.694 

Tajiquistão 67,5 9,8 11,4 1.937 

Tanzânia (República 

Unida da) 
58,2 5,1 9,1 1.328 

Territórios Palestianos 

Ocupados 
72,8 8 12,7 2.656 

Timor-Leste 62,5 2,8 11,2 3.005 

Togo 57,1 5,3 9,6 798 

Tonga 72,3 10,3 13,7 4.186 

Trindade e Tobago 70,1 9,2 12,3 23.439 

Tunísia 74,5 6,5 14,5 7.281 

Turquemenistão 65 9,9 12,5 7.306 

Turquia 74 6,5 11,8 12.246 

Ucrânia 68,5 11,3 14,7 6.175 

Uganda 54,1 4,7 10,8 1.124 

Uruguai 77 8,5 15,5 13.242 

Uzbequistão 68,3 10 11,4 2.967 

Vanuatu 71 6,7 10,4 3.950 

Venezuela (República 

Bolivariana da) 
74,4 7,6 14,2 10.656 

Vietname 75,2 5,5 10,4 2.805 



Anexo 1                                                                      Desempenho dos Países nos Indicadores Avaliados pelo IDH 

 92 

Países 
Expectativa de 

vida ao nascer 

Média de anos 

de escolaridade 

Média de 

expectativa de 

escolaridade 

RNB per capita - 

em $ PPC 

Zâmbia 49 6,5 7,9 1.254 

Zimbabué 51,4 7,2 9,9 376 
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ANEXO II 

O Anexo II exibe detalhes sobre as Unidades de Desenvolvimento Humano do Recife. 

O Quadro A-I oferece informações sobre os códigos das UDHs, assim como os bairros que 

fazem parte das mesmas.   

Quadro A - I : Unidades de Desenvolvimento Humano  

Código UDHs 

1 SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João de Barros 

2 SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e Operária 

3 BOA VISTA / ILHA DO LEITE / PAISSANDU 

4 RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP Comunidade Pilar 

5 ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis Coque 

6 CAMPO GRANDE - Estrada de Belém, Zeis Ilha Joaneiro 

7 ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / ROSARINHO / TORREÃO 

8 CAMPO GRANDE / CAMPINA BARRETO - Zeis Campo Grande 

9 ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO DA MADEIRA / CAJUEIRO 

10 ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e Fundão Fora 

11 STA. TERESINHA / B. HEMETÉRIO - Zeis Casa Amarela 

12 BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis Casa Amarela 

13 DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do Tiro 

14 APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / S.DOS PINTOS / GUABIRABA 

15 CASA AMARELA / TAMARINEIRA 

16 CASA FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA / MONTEIRO 

17 GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / ESPINHEIRO 

18 CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel 

19 ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela 

20 ALTO JOSÉ DO PINHO / MANGABEIRA - Zeis C. Amarela 

21 VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela 

22 BREJOS: DA GUABIRABA e DE BEBERIBE - Zeis C. Amarela 

23 CÓRREGO DO JENIPAPO / MACAXEIRA - Zeis C. Amarela 

24 NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela 

25 IPUTINGA - AP Alto do Céu, Monsenhor Fabrício 

26 CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos Animais 

27 ENGº DO MEIO / CORDEIRO / IPUTINGA - Bom Pastor 

28 MADALENA / ILHA DO RETIRO / PRADO 

29 TORRE / ZUMBI 

30 MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios Cardoso e Berardo 

31 IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran 

32 TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã 

33 VÁRZEA / CIDADE UNIVERSITÁRIA 

34 VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo Banco e V. Arraes 

35 VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem 

36 AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN MARTIN 

37 BONGI / SAN MARTIN - Zeis: Afogados e Mustardinha 

38 AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri 
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Código UDHs 

39 ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - Parque do Jiquiá 

40 AREIAS - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva 

41 AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e Rio/Iraque 

42 BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ 

43 JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e JSPaulo 

44 CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis Cavaleiro 

45 CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta dos Macacos 

46 BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e Vila dos Milagres 

47 BOA VIAGEM – Setúbal 

48 BOA VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano Bandeira 

49 BOA VIAGEM – Shopping 

50 IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, Mascarenhas de Morais 

51 IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 

52 BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e Ilha do Destino 

53 BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis Brasília Teimosa 

54 PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus 

55 IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana 

56 IBURA - Av Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi 

57 IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da Jaqueira 

58 IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão 

59 COHAB - AP Lagoa Encantada e Monte Verde 

60 COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano 

61 COHAB - UR´s 1, 2 e 3 

62 COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros 
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ANEXO III 

O Anexo III mostra os dados utilizados para o cálculo da expectativa de vida escolar 

para as Unidades de Desenvolvimento Humano do Recife. A Tabela A-II apresenta os valores 

das taxas de matrículas e a última coluna traz a expectativa de vida escolar. Os dados 

apresentados na Tabela A-II são oriundos do Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife 

(PNUD, 2007c).  

Tabela A - II: Dados para a expectativa de vida escolar 

UDH  

Percentual 

de crianças 

de 4 a 6 anos 

na escola 

Percentual de 

crianças de 7 a 14 

anos que estão 

frequentando o 

curso fundamental 

Percentual de 

adolescentes de 15 a 17 

anos que estão 

frequentando o ensino 

médio 

Percentual de 

pessoas de 18 a 24 

anos que estão 

frequentando curso 

superior 

Expectativa 

de vida 

escolar (anos)  

1   81,58  91,53  10,85  0,36  11,02  

2   94,31  93,79  68,74  21,69  14,20  

3   93,18  96,68  66,88  29,67  14,69  

4   67,14  81,73  23,69  3,54  10,22  

5   75,32  78,34  5,36  0,00  9,47  

6   89,69  94,69  39,17  14,58  12,97  

7   92,85  96,89  58,25  32,66  14,56  

8   84,53  88,91  18,80  3,07  11,22  

9   86,39  94,53  41,37  15,47  12,96  

10   78,58  87,69  19,83  1,34  10,90  

11   85,64  91,69  30,76  2,39  11,84  

12   70,94  89,96  33,87  2,17  11,33  

13   80,04  89,77  28,02  0,85  11,36  

14   71,24  89,97  21,54  3,81  11,03  

15   96,34  95,18  69,11  35,43  14,95  

16   95,41  95,29  71,49  47,32  15,48  

17   98,55  97,93  80,23  57,65  16,48  

18   88,68  94,67  44,64  4,83  12,71  

19   86,01  87,19  29,17  3,24  11,43  

20   83,94  91,44  44,48  2,77  12,19  

21   89,70  90,82  30,41  1,36  11,83  

22   77,36  86,51  17,35  0,00  10,63  

23   83,36  87,59  22,97  2,76  11,18  

24   84,83  92,84  20,18  1,03  11,55  

25   89,14  91,51  35,88  9,60  12,37  

26   86,72  96,07  51,55  23,48  13,73  
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UDH  

Percentual 

de crianças 

de 4 a 6 anos 

na escola 

Percentual de 

crianças de 7 a 14 

anos que estão 

frequentando o 

curso fundamental 

Percentual de 

adolescentes de 15 a 17 

anos que estão 

frequentando o ensino 

médio 

Percentual de 

pessoas de 18 a 24 

anos que estão 

frequentando curso 

superior 

Expectativa 

de vida 

escolar (anos)  

27   90,43  94,87  59,44  21,69  13,90  

28   98,75  95,07  64,88  44,95  15,26  

29   95,73  94,02  66,31  33,95  14,68  

30   81,86  91,24  20,84  6,94  11,57  

31   84,45  91,00  18,81  6,55  11,55  

32   87,34  91,77  21,88  3,86  11,69  

33   94,52  92,69  51,73  24,07  13,69  

34   88,42  92,56  32,77  9,42  12,34  

35   79,52  92,61  33,82  3,64  11,88  

36   90,18  93,22  49,69  12,54  13,09  

37   86,69  88,82  27,01  4,21  11,57  

38   86,27  89,00  32,03  2,99  11,68  

39   93,46  89,40  36,99  7,64  12,27  

40   95,58  91,62  53,41  17,69  13,42  

41   82,44  87,55  27,91  1,64  11,26  

42   92,97  93,83  47,17  7,59  12,95  

43   89,49  92,56  42,64  13,07  12,82  

44   89,40  94,69  22,97  2,61  12,00  

45   82,23  91,82  15,55  3,05  11,32  

46   83,04  84,25  25,57  0,72  10,87  

47   91,96  94,60  67,72  37,96  14,82  

48   93,96  95,57  67,56  43,44  15,18  

49   99,15  95,77  79,25  51,65  16,04  

50   95,47  93,73  60,06  24,52  14,08  

51   100,00  96,35  46,78  17,84  13,79  

52   80,49  87,32  29,87  8,63  11,51  

53   89,89  92,08  22,92  1,36  11,73  

54   80,70  85,88  24,25  2,87  10,99  

55   77,11  90,95  21,87  1,75  11,22  

56   90,23  91,04  33,52  2,31  12,00  

57   81,84  94,86  31,07  1,23  11,97  

58   84,34  86,99  27,47  1,97  11,26  

59   86,97  92,78  30,86  0,79  11,92  

60   89,75  88,53  19,62  2,79  11,36  

61   93,03  95,32  33,48  4,43  12,55  

62   80,55  91,98  17,87  0,00  11,23  
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ANEXO IV 

Este Anexo expõe os dados utilizados para a aplicação do método ELECTRE TRI-C 

para a cidade do Recife. A Tabela A-III traz os desempenhos das UDHs em cada critério 

utilizado pelo modelo. Os dados são do PNUD (2007c).  

Tabela A - III: Desempenho das UDHs nos indicadores avaliados pelo IDH 

Código UDH  
Esperança de vida 

ao nascer 
Renda per capita 

Média de anos de 

estudo das pessoas 

de 25 anos ou mais 

de idade 

Expectativa 

de vida 

escolar  

1 62,9 105,22 4,785 9,04  

2 70,26 615,74 10,280 25,27  

3 76,07 868,61 11,202 33,44  

4 65,47 168,85 5,640 11,30  

5 63,52 86,15 4,050 8,61  

6 68,79 362,69 7,882 17,57  

7 76,07 893,14 11,096 34,29  

8 65,47 164,63 5,968 11,31  

9 71,92 356,47 8,500 17,78  

10 66,31 113,05 5,282 9,87  

11 64,85 139,10 5,420 10,56  

12 67,55 148,68 5,416 11,12  

13 65,47 122,89 5,295 10,18  

14 63,62 170,26 5,418 11,47  

15 76,66 902,38 10,590 34,84  

16 76,07 1353,42 11,734 48,40  

17 76,54 1571,28 12,840 55,05  

18 71,27 208,59 7,016 13,49  

19 65,47 126,32 5,512 10,47  

20 69,89 157,83 6,122 11,87  

21 69,28 141,47 5,976 11,35  

22 63,62 95,30 4,715 9,43  

23 64,05 144,57 5,591 11,02  

24 65,31 106,57 4,720 9,98  

25 69,32 270,90 7,589 15,42  

26 72,65 566,69 9,554 24,70  

27 72,61 479,94 9,171 22,11  

28 76,07 1103,31 12,108 41,27  

29 76,07 761,91 10,959 31,01  

30 70,06 243,01 6,454 14,75  
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Código UDH  
Esperança de vida 

ao nascer 
Renda per capita 

Média de anos de 

estudo das pessoas 

de 25 anos ou mais 

de idade 

Expectativa 

de vida 

escolar  

31 64,82 133,18 5,399 10,98  

32 64,66 138,24 5,540 11,15  

33 71,96 547,80 9,493 24,28  

34 66,75 195,49 6,392 13,15  

35 67,65 187,10 6,559 13,01  

36 71,6 359,12 8,197 18,63  

37 66,75 180,92 6,320 12,80  

38 68,3 166,79 6,311 12,54  

39 70,12 241,47 7,268 15,02  

40 70,27 331,51 9,033 17,83  

41 63,62 128,22 5,612 11,03  

42 71,26 283,70 7,765 16,49  

43 70,16 321,63 8,076 17,58  

44 69,32 175,70 5,880 13,07  

45 64,31 142,73 5,528 11,64  

46 64,26 100,17 5,201 10,38  

47 74,85 1163,14 11,422 43,50  

48 78,67 1863,64 11,780 64,90  

49 74,8 1347,19 12,601 49,12  

50 73,23 570,76 10,099 25,62  

51 76,07 422,33 9,170 21,41  

52 66,75 355,50 6,788 18,50  

53 69,6 161,78 6,265 12,96  

54 63,78 179,51 5,674 12,97  

55 67,97 169,99 5,580 13,09  

56 68,07 215,11 6,721 14,53  

57 66,38 168,44 6,143 12,98  

58 65,47 127,31 5,350 11,67  

59 67,19 134,27 6,054 12,09  

60 65,47 127,03 5,739 11,73  

61 70,82 179,38 6,895 13,86  

62 66,75 108,98 4,967 11,34  
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APÊNDICE I 

O Apêndice I apresenta a classificação dos países quanto ao nível de desenvolvimento 

humano (DH). Na Tabela A-IV podem ser observados os países, suas classificações de acordo 

com a metodologia proposta e a do PNUD e ainda a situação do país, comparando as duas 

abordagens.   

Tabela A - IV: Resultado da aplicação do ELECTRE TRI-C para o IDH dos países 

País 
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação do 

PNUD 
Situação 

Alemanha DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Argentina DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Austrália DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Áustria DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Barain DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Barbados DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Bélgica DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Brunei Darussalam DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Canadá DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Chile DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Chipre DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Coreia (República da) DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Croácia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Dinamarca DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Emirados Árabes Unidos DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Eslováquia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Eslovénia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Espanha DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Estados Unidos da América DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Estónia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Finlândia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

França DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Grécia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Hong  Kong, China (RAE) DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Hungria DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Irlanda DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Islândia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Israel DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Itália DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Japão DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 
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País 
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação do 

PNUD 
Situação 

Letónia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Liechtenstein DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Luxemburgo DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Malásia DH Muito Alto DH Alto Subiu de classe 

Malta DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

México DH Muito Alto DH Alto Subiu de classe 

Noruega DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Nova Zelândia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Países Baixos DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Polónia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Portugal DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Reino Unido DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

República Checa DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Seychelles DH Muito Alto DH Alto Subiu de classe 

Singapura DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Suécia DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Suíça DH Muito Alto DH Muito Alto Manteve-se 

Uruguai DH Muito Alto DH Alto Subiu de classe 

Albânia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Andorra DH Alto DH Muito Alto Desceu de classe 

Antiga República Jugoslava da 

Macedônia 
DH Alto DH Alto Manteve-se 

Antígua e Barbuda DH Alto DH Alto Manteve-se 

Arábia Saudita DH Alto DH Alto Manteve-se 

Argélia DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Arménia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Azerbaijão DH Alto DH Alto Manteve-se 

Bahamas DH Alto DH Alto Manteve-se 

Belize DH Alto DH Alto Manteve-se 

Bielorrússia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Bósnia-Herzegovina DH Alto DH Alto Manteve-se 

Brasil DH Alto DH Alto Manteve-se 

Bulgária DH Alto DH Alto Manteve-se 

China DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Colômbia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Costa Rica DH Alto DH Alto Manteve-se 

Cuba DH Alto DH Alto Manteve-se 

Dominica DH Alto DH Alto Manteve-se 

Egipto DH Alto DH Médio Subiu de classe 

El Salvador DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Equador DH Alto DH Alto Manteve-se 

Federação Russa DH Alto DH Alto Manteve-se 

Granada DH Alto DH Alto Manteve-se 
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País 
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação do 

PNUD 
Situação 

Irão (República Islâmica do) DH Alto DH Alto Manteve-se 

Jamaica DH Alto DH Alto Manteve-se 

Jordânia DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Kuwait DH Alto DH Alto Manteve-se 

Líbano DH Alto DH Alto Manteve-se 

Líbia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Lituânia DH Alto DH Muito Alto Desceu de classe 

Maurícia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Montenegro DH Alto DH Alto Manteve-se 

Palau DH Alto DH Alto Manteve-se 

Panamá DH Alto DH Alto Manteve-se 

Peru DH Alto DH Alto Manteve-se 

Qatar DH Alto DH Muito Alto Desceu de classe 

República Dominicana DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Roménia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Santa Lúcia DH Alto DH Alto Manteve-se 

São Cristóvão e Névis) DH Alto DH Alto Manteve-se 

São Vicente e Granadinas DH Alto DH Alto Manteve-se 

Sérvia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Suriname DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Tailândia DH Alto DH Médio Subiu de classe 

Trindade e Tobago DH Alto DH Alto Manteve-se 

Tunísia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Turquia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Ucrânia DH Alto DH Alto Manteve-se 

Venezuela (República 

Bolivariana da) 
DH Alto DH Alto Manteve-se 

Bolívia (Estado Plurinacional 

da) 
DH Médio DH Médio Manteve-se 

Cazaquistão DH Médio DH Alto Desceu de classe 

Fiji DH Médio DH Médio Manteve-se 

Filipinas DH Médio DH Médio Manteve-se 

Gabão DH Médio DH Médio Manteve-se 

Geórgia DH Médio DH Alto Desceu de classe 

Guatemala DH Médio DH Médio Manteve-se 

Guiana DH Médio DH Médio Manteve-se 

Honduras DH Médio DH Médio Manteve-se 

Índia DH Médio DH Médio Manteve-se 

Indonésia DH Médio DH Médio Manteve-se 

Iraque DH Médio DH Médio Manteve-se 

Kiribati DH Médio DH Médio Manteve-se 

Maldivas DH Médio DH Médio Manteve-se 

Marrocos DH Médio DH Médio Manteve-se 
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País 
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação do 

PNUD 
Situação 

Micronésia (Estados Federados 

da) 
DH Médio DH Médio Manteve-se 

Moldávia (República da) DH Médio DH Médio Manteve-se 

Mongólia DH Médio DH Médio Manteve-se 

Namíbia DH Médio DH Médio Manteve-se 

Nicarágua DH Médio DH Médio Manteve-se 

Omã DH Médio DH Alto Desceu de classe 

Paraguai DH Médio DH Médio Manteve-se 

Samoa DH Médio DH Médio Manteve-se 

Síria, República Árabe DH Médio DH Médio Manteve-se 

Sri Lanka DH Médio DH Médio Manteve-se 

Territórios Palestianos 

Ocupados 
DH Médio DH Médio Manteve-se 

Tonga DH Médio DH Alto Desceu de classe 

Turquemenistão DH Médio DH Médio Manteve-se 

Uzbequistão DH Médio DH Médio Manteve-se 

Vanuatu DH Médio DH Médio Manteve-se 

Vietname DH Médio DH Médio Manteve-se 

Afeganistão DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

África do Sul DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Angola DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Bangladesh DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Benim DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Botswana DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Burkina Faso DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Burundi DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Butão DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Cabo Verde DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Camarões DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Camboja DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Chade DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Comores DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Congo DH Baixo DH Médio Manteve-se 

Congo (República Democrática 

do) 
DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Costa do Marfim DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Djibuti DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Eritreia DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Etiópia DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Gâmbia DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Gana DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Guiné DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Guiné Equatorial DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Guiné-Bissau DH Baixo DH Baixo Manteve-se 
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País 
Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Classificação do 

PNUD 
Situação 

Haiti DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Iémen DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Laos  (República Popular 

Democrática do) 
DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Lesoto DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Libéria DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Madagáscar DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Malawi DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Mali DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Mauritânia DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Mianmar DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Moçambique DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Nepal DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Níger DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Nigéria DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Papuásia-Nova Guiné DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Paquistão DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Quénia DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Quirguízia DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

República Centro-Africana DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Ruanda DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Salomão (Ilhas) DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

São Tomé e Príncipe DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Senegal DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Serra Leoa DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Suazilândia DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Sudão DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Tajiquistão DH Baixo DH Médio Desceu de classe 

Tanzânia (República Unida da) DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Timor-Leste DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Togo DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Uganda DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Zâmbia DH Baixo DH Baixo Manteve-se 

Zimbabué DH Baixo DH Baixo Manteve-se 
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APÊNDICE II 

O presente apêndice exibe os resultados das análises de sensibilidades realizadas para o 

método sugerido no capítulo 3. A Tabela A-V mostra os resultados obtidos a partir da 

variação do nível de credibilidade (). O nível adotado no modelo foi 0,7; e testes foram 

feitos para = 0,6; 0,65; 0,75 e 0,8. As células escuras indicam as situações nas quais houve 

alterações.  

Tabela A - V: Resultado análise de sensibilidade: nível de credibilidade 

País λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

Alemanha 4 4 4 4 4 

Argentina 4 4 4 4 4 

Austrália 4 4 4 4 4 

Áustria 4 4 4 4 4 

Barain 4 4 4 4 4 

Barbados 4 4 4 4 4 

Bélgica 4 4 4 4 4 

Brunei Darussalam 4 4 4 4 4 

Canadá 4 4 4 4 4 

Chile 4 4 4 4 4 

Chipre 4 4 4 4 4 

Coreia (República da) 4 4 4 4 4 

Croácia 4 4 4 4 4 

Dinamarca 4 4 4 4 4 

Emirados Árabes Unidos 4 4 4 4 4 

Eslováquia 4 4 4 4 4 

Eslovénia 4 4 4 4 4 

Espanha 4 4 4 4 4 

Estados Unidos da América 4 4 4 4 4 

Estónia 4 4 4 4 4 

Finlândia 4 4 4 4 4 

França 4 4 4 4 4 

Grécia 4 4 4 4 4 

Hong  Kong, China (RAE) 4 4 4 4 4 

Hungria 4 4 4 4 4 

Irlanda 4 4 4 4 4 

Islândia 4 4 4 4 4 

Israel 4 4 4 4 4 

Itália 4 4 4 4 4 
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País λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

Japão 4 4 4 4 4 

Letónia 4 4 4 4 4 

Liechtenstein 4 4 4 4 4 

Luxemburgo 4 4 4 4 4 

Malásia 4 4 4 4 4 

Malta 4 4 4 4 4 

México 4 4 4 4 4 

Noruega 4 4 4 4 4 

Nova Zelândia 4 4 4 4 4 

Países Baixos 4 4 4 4 4 

Polónia 4 4 4 4 4 

Portugal 4 4 4 4 3 

Reino Unido 4 4 4 4 4 

República Checa 4 4 4 4 4 

Seychelles 4 4 4 4 4 

Singapura 4 4 4 4 4 

Suécia 4 4 4 4 4 

Suíça 4 4 4 4 4 

Uruguai 4 4 4 4 4 

Albânia 3 3 3 3 3 

Andorra 3 3 3 3 3 

Antiga República Jugoslava da 

Macedônia 
3 3 3 3 3 

Antígua e Barbuda 3 3 3 3 3 

Arábia Saudita 3 3 3 3 3 

Argélia 3 3 3 3 3 

Arménia 3 3 3 3 3 

Azerbaijão 3 3 3 3 3 

Bahamas 3 3 3 3 3 

Belize 3 3 3 3 3 

Bielorrússia 3 3 3 3 3 

Bósnia-Herzegovina 3 3 3 3 3 

Brasil 3 3 3 3 3 

Bulgária 3 3 3 3 3 

China 3 3 3 3 3 

Colômbia 3 3 3 3 3 

Costa Rica 3 3 3 3 3 

Cuba 3 3 3 3 2 

Dominica 3 3 3 3 3 

Egipto 3 3 3 3 3 

El Salvador 3 3 3 3 3 

Equador 3 3 3 3 3 

Federação Russa 3 3 3 2 2 

Granada 3 3 3 3 3 
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País λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

Irão (República Islâmica do) 3 3 3 3 3 

Jamaica 3 3 3 3 3 

Jordânia 3 3 3 3 3 

Kuwait 3 3 3 3 2 

Líbano 3 3 3 3 3 

Líbia 3 3 3 3 3 

Lituânia 3 3 3 3 3 

Maurícia 3 3 3 3 3 

Montenegro 3 3 3 3 3 

Palau 3 3 3 3 3 

Panamá 3 3 3 3 3 

Peru 3 3 3 3 3 

Qatar 3 3 3 3 3 

República Dominicana 3 3 3 3 3 

Roménia 3 3 3 3 3 

Santa Lúcia 3 3 3 3 3 

São Cristóvão e Névis 3 3 3 3 3 

São Vicente e Granadinas 3 3 3 3 3 

Sérvia 3 3 3 3 3 

Suriname 3 3 3 3 3 

Tailândia 3 3 3 3 3 

Trindade e Tobago 3 3 3 3 3 

Tunísia 3 3 3 3 3 

Turquia 3 3 3 3 2 

Ucrânia 3 3 3 2 2 

Venezuela (República Bolivariana da) 3 3 3 3 3 

Bolívia (Estado Plurinacional da) 2 2 2 2 2 

Cazaquistão 2 2 2 2 2 

Fiji 2 2 2 2 2 

Filipinas 2 2 2 2 2 

Gabão 2 2 2 2 2 

Geórgia 2 2 2 2 2 

Guatemala 2 2 2 2 2 

Guiana 2 2 2 2 2 

Honduras 2 2 2 2 2 

Índia 2 2 2 2 2 

Indonésia 2 2 2 2 2 

Iraque 2 2 2 2 2 

Kiribati 2 2 2 2 2 

Maldivas 2 2 2 2 2 

Marrocos 2 2 2 2 2 

Micronésia (Estados Federados da) 2 2 2 2 2 

Moldávia (República da) 2 2 2 2 2 
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País λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

Mongólia 2 2 2 2 2 

Namíbia 2 2 2 2 2 

Nicarágua 2 2 2 2 1 

Omã 2 2 2 2 2 

Paraguai 2 2 2 2 2 

Samoa 2 2 2 2 2 

Síria, República Árabe 2 2 2 2 2 

Sri Lanka 2 2 2 2 2 

Territórios Palestianos Ocupados 2 2 2 2 2 

Tonga 2 2 2 2 2 

Turquemenistão 2 2 2 2 2 

Uzbequistão 2 2 2 2 2 

Vanuatu 2 2 2 2 2 

Vietname 2 2 2 2 2 

Afeganistão 1 1 1 1 1 

África do Sul 1 1 1 1 1 

Angola 1 1 1 1 1 

Bangladesh 1 1 1 1 1 

Benim 1 1 1 1 1 

Botswana 1 1 1 1 1 

Burkina Faso 1 1 1 1 1 

Burundi 1 1 1 1 1 

Butão 1 1 1 1 1 

Cabo Verde 1 1 1 1 1 

Camarões 1 1 1 1 1 

Camboja 1 1 1 1 1 

Chade 1 1 1 1 1 

Comores 1 1 1 1 1 

Congo 1 1 1 1 1 

Congo (República Democrática do) 1 1 1 1 1 

Costa do Marfim 1 1 1 1 1 

Djibuti 1 1 1 1 1 

Eritreia 1 1 1 1 1 

Etiópia 1 1 1 1 1 

Gâmbia 1 1 1 1 1 

Gana 1 1 1 1 1 

Guiné 1 1 1 1 1 

Guiné Equatorial 1 1 1 1 1 

Guiné-Bissau 1 1 1 1 1 

Haiti 1 1 1 1 1 

Iémen 1 1 1 1 1 

Laos  (República Popular Democrática 

do) 
1 1 1 1 1 

Lesoto 1 1 1 1 1 
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País λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

Libéria 1 1 1 1 1 

Madagáscar 1 1 1 1 1 

Malawi 1 1 1 1 1 

Mali 1 1 1 1 1 

Mauritânia 1 1 1 1 1 

Mianmar 1 1 1 1 1 

Moçambique 1 1 1 1 1 

Nepal 1 1 1 1 1 

Níger 1 1 1 1 1 

Nigéria 1 1 1 1 1 

Papuásia-Nova Guiné 1 1 1 1 1 

Paquistão 1 1 1 1 1 

Quénia 1 1 1 1 1 

Quirguízia 1 1 1 1 1 

República Centro-Africana 1 1 1 1 1 

Ruanda 1 1 1 1 1 

Salomão (Ilhas) 1 1 1 1 1 

São Tomé e Príncipe 1 1 1 1 1 

Senegal 1 1 1 1 1 

Serra Leoa 1 1 1 1 1 

Suazilândia 1 1 1 1 1 

Sudão 1 1 1 1 1 

Tajiquistão 1 1 1 1 1 

Tanzânia (República Unida da) 1 1 1 1 1 

Timor-Leste 1 1 1 1 1 

Togo 1 1 1 1 1 

Uganda 1 1 1 1 1 

Zâmbia 1 1 1 1 1 

Zimbabué 1 1 1 1 1 

 

Também foi realizada uma análise de sensibilidade para avaliar o comportamento do 

modelo diante da mudança dos pesos dos critérios. A Tabela A-VI mostra os resultados 

encontrados com esses testes, que foram feitos para quatro situações: A, B, C e D – descritas 

na Tabela 3.6. Novamente, os valores que apresentaram modificações foram destacados na 

tabela.  

Tabela A - VI: Resultado análise de sensibilidade: peso dos critérios 

País 
Resultado 

do método 

Situações 

A B C D 

Alemanha 4 4 4 4 4 
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País 
Resultado 

do método 

Situações 

A B C D 

Argentina 4 4 4 4 4 

Austrália 4 4 4 4 4 

Áustria 4 4 4 4 4 

Barain 4 4 4 4 4 

Barbados 4 4 4 4 4 

Bélgica 4 4 4 4 4 

Brasil 4 4 4 4 4 

Brunei Darussalam 4 4 4 4 4 

Canadá 4 4 4 4 4 

Chile 4 4 4 4 4 

Chipre 4 4 4 4 4 

Coreia (República da) 4 4 4 4 4 

Croácia 4 4 4 4 4 

Dinamarca 4 4 4 4 4 

Emirados Árabes Unidos 4 4 4 4 4 

Eslováquia 4 4 4 4 4 

Eslovénia 4 4 4 4 4 

Espanha 4 4 4 4 4 

Estados Unidos da América 4 4 4 4 4 

Estónia 4 4 4 4 4 

Finlândia 4 4 4 4 4 

França 4 4 4 4 4 

Grécia 4 4 4 4 4 

Hong  Kong, China (RAE) 4 4 4 4 4 

Hungria 4 4 4 4 4 

Irlanda 4 4 4 4 4 

Islândia 4 4 4 4 4 

Israel 4 4 4 4 4 

Itália 4 4 4 4 4 

Japão 4 4 4 4 4 

Letónia 4 4 4 4 4 

Luxemburgo 4 4 4 4 4 

Malásia 4 4 4 4 4 

Malta 4 4 4 4 4 

México 4 4 4 4 4 

Nova Zelândia 4 4 4 4 4 

Países Baixos 4 4 4 4 4 

Portugal 4 4 4 4 4 

Reino Unido 4 4 4 4 4 

República Checa 4 4 4 4 4 

Seychelles 4 4 4 4 4 

Singapura 4 4 4 4 4 
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País 
Resultado 

do método 

Situações 

A B C D 

Suécia 4 4 4 4 4 

Suíça 4 4 4 4 4 

Uruguai 4 4 4 4 4 

Andorra 3 3 3 3 3 

Antiga República Jugoslava da 

Macedônia 
3 3 

3 
3 3 

Arábia Saudita 3 3 3 3 3 

Argélia 3 3 3 3 3 

Arménia 3 3 3 3 3 

Azerbaijão 3 3 3 3 3 

Belize 3 3 3 3 3 

Bielorrússia 3 3 3 3 3 

Bósnia-Herzegovina 3 3 3 3 3 

Bulgária 3 3 3 3 3 

China 3 2 2 2 2 

Colômbia 3 3 3 3 3 

Costa Rica 3 3 3 3 3 

Cuba 3 3 3 2 3 

Dominica 3 3 3 3 3 

El Salvador 3 3 3 3 3 

Equador 3 3 3 3 3 

Federação Russa 3 3 3 3 3 

Fiji 3 3 3 3 3 

Gabão 3 3 3 3 3 

Geórgia 3 3 3 3 3 

Granada 3 3 3 3 3 

Guatemala 3 3 3 3 3 

Irão (República Islâmica do) 3 3 3 3 3 

Jamaica 3 3 3 3 3 

Kuwait 3 3 3 2 3 

Líbano 3 3 3 3 3 

Líbia 3 3 3 3 3 

Liechtenstein 3 3 3 3 3 

Lituânia 3 3 3 3 3 

Marrocos 3 3 3 3 3 

Maurícia 3 3 3 3 3 

Montenegro 3 3 3 3 3 

Noruega 3 3 3 3 3 

Palau 3 3 3 3 3 

Panamá 3 3 3 3 3 

Peru 3 3 3 3 3 

Polónia 3 3 3 3 3 

Qatar 3 3 3 3 3 
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País 
Resultado 

do método 

Situações 

A B C D 

República Dominicana 3 3 3 3 3 

Roménia 3 3 3 3 3 

Santa Lúcia 3 3 3 3 3 

Suriname 3 3 3 3 3 

Tailândia 3 3 3 3 3 

Trindade e Tobago 3 3 3 3 3 

Tunísia 3 3 3 3 3 

Turquia 3 3 3 3 3 

Venezuela (República Bolivariana da) 3 3 3 3 3 

Afeganistão 2 2 2 2 2 

África do Sul 2 2 2 2 2 

Angola 2 2 2 2 2 

Benim 2 2 2 2 2 

Bolívia (Estado Plurinacional da) 2 2 2 2 2 

Cazaquistão 2 2 2 2 2 

Egipto 2 2 2 2 2 

Filipinas 2 2 2 2 2 

Guiana 2 2 2 2 2 

Honduras 2 2 2 2 2 

Índia 2 2 2 2 2 

Indonésia 2 2 2 2 2 

Iraque 2 2 2 2 2 

Jordânia 2 2 2 2 2 

Kiribati 2 2 2 2 2 

Maldivas 2 2 2 2 2 

Micronésia (Estados Federados da) 2 2 2 2 2 

Moldávia (República da) 2 2 2 2 2 

Mongólia 2 2 2 2 2 

Namíbia 2 2 2 2 2 

Omã 2 2 2 2 2 

Paraguai 2 2 2 2 2 

Samoa 2 2 2 2 2 

São Cristóvão e Névis 2 2 2 2 2 

São Vicente e Granadinas 2 2 2 2 2 

Síria, República Árabe 2 2 2 2 2 

Territórios Palestianos Ocupados 2 2 2 2 2 

Tonga 2 2 2 2 2 

Ucrânia 2 2 2 2 2 

Vanuatu 2 2 2 2 2 

Vietname 2 2 2 2 2 

Bangladesh 1 1 1 1 1 

Botswana 1 1 1 1 1 



Apêndice II                              Resultado da Análise de Sensibilidade do ELECTRE TRI-C para o IDH dos Países 

 112 

País 
Resultado 

do método 

Situações 

A B C D 

Burkina Faso 1 1 1 1 1 

Burundi 1 1 1 1 1 

Butão 1 1 1 1 1 

Cabo Verde 1 1 1 1 1 

Camarões 1 1 1 1 1 

Camboja 1 1 1 1 1 

Chade 1 1 1 1 1 

Comores 1 1 1 1 1 

Congo 1 1 1 1 1 

Congo (República Democrática do) 1 1 1 1 1 

Costa do Marfim 1 1 1 1 1 

Djibuti 1 1 1 1 1 

Eritreia 1 1 1 1 1 

Etiópia 1 1 1 1 1 

Gâmbia 1 1 1 1 1 

Gana 1 1 1 1 1 

Guiné 1 1 1 1 1 

Guiné Equatorial 1 1 1 1 1 

Guiné-Bissau 1 1 1 1 1 

Haiti 1 1 1 1 1 

Iémen 1 1 1 1 1 

Laos  (República Popular Democrática 

do) 
1 1 1 1 1 

Lesoto 1 1 1 1 1 

Libéria 1 1 1 1 1 

Madagáscar 1 1 1 1 1 

Malawi 1 1 1 1 1 

Mali 1 1 1 1 1 

Mauritânia 1 1 1 1 1 

Mianmar 1 1 1 1 1 

Moçambique 1 1 1 1 1 

Nepal 1 1 1 1 1 

Nicarágua 1 1 1 1 1 

Níger 1 1 1 1 1 

Nigéria 1 1 1 1 1 

Papuásia-Nova Guiné 1 1 1 1 1 

Paquistão 1 1 1 1 1 

Quénia 1 1 1 1 1 

Quirguízia 1 1 1 1 1 

República Centro-Africana 1 1 1 1 1 

Ruanda 1 1 1 1 1 

Salomão (Ilhas) 1 1 1 1 1 

São Tomé e Príncipe 1 1 1 1 1 
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País 
Resultado 

do método 

Situações 

A B C D 

Senegal 1 1 1 1 1 

Serra Leoa 1 1 1 1 1 

Sri Lanka 1 1 1 1 1 

Suazilândia 1 1 1 1 1 

Sudão 1 1 1 1 1 

Tajiquistão 1 1 1 1 1 

Tanzânia (República Unida da) 1 1 1 1 1 

Timor-Leste 1 1 1 1 1 

Togo 1 1 1 1 1 

Turquemenistão 1 2 2 1 1 

Uganda 1 1 1 1 1 

Uzbequistão 1 1 1 1 1 

Zâmbia 1 1 1 1 1 

Zimbabué 1 1 1 1 1 
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APÊNDICE III 

O resultado da aplicação do ELECTRE TRI-C para classificar as UDHs do Recife nos 

níveis de desenvolvimento humano são mostrados neste apêndice. A Tabela A-VII apresenta 

os códigos das unidades, a classificação de acordo com o modelo proposto, o valor do IDH 

calculado com a metodologia do PNUD e a categorização obtida com esse.  

Tabela A - VII: Resultado da aplicação do ELECTRE TRI-C para o IDH das UDHs 

Código 

UDH 
UDHs 

Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Valor do IDH 

(PNUD) 

Classificação do 

PNUD 

1 
SANTO AMARO - Zeis: Santo 

Amaro e João de Barros 
DH Baixo 0,383 DH Baixo 

2 
SANTO AMARO / SOLEDADE - 

Vilas Naval e Operária 
DH Alto 0,781 DH Muito Alto 

3 
BOA VISTA / ILHA DO LEITE / 

PAISSANDU 
DH Muito Alto 0,870 DH Muito Alto 

4 
RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / 

AP Comunidade Pilar 
DH Baixo 0,486 DH Médio 

5 
ILHA JOANA BEZERRA / SÃO 

JOSÉ - Zeis Coque 
DH Baixo 0,328 DH Baixo 

6 
CAMPO GRANDE - Estrada de 

Belém, Zeis Ilha Joaneiro 
DH Médio 0,654 DH Alto 

7 
ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / 

ROSARINHO / TORREÃO 
DH Muito Alto 0,870 DH Muito Alto 

8 
CAMPO GRANDE / CAMPINA 

BARRETO - Zeis Campo Grande 
DH Baixo 0,491 DH Médio 

9 
ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO 

DA MADEIRA / CAJUEIRO 
DH Alto 0,683 DH Alto 

10 
ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. 

Amarela e Fundão Fora 
DH Baixo 0,418 DH Baixo 

11 
STA. TERESINHA / B. 

HEMETÉRIO - Zeis Casa Amarela 
DH Baixo 0,450 DH Baixo 

12 
BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis 

Casa Amarela 
DH Baixo 0,469 DH Médio 

13 
DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e 

Linha do Tiro 
DH Baixo 0,430 DH Baixo 

14 
APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / 

S.DOS PINTOS / GUABIRABA 
DH Baixo 0,474 DH Médio 

15 CASA AMARELA / TAMARINEIRA DH Muito Alto 0,860 DH Muito Alto 

16 
CASA FORTE / PARNAMIRIM / 

JAQUEIRA / MONTEIRO 
DH Muito Alto 0,927 DH Muito Alto 

17 
GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / 

ESPINHEIRO 
DH Muito Alto 0,972 DH Muito Alto 

18 
CASA AMARELA - Zeis Alto 

Mandu/Sta. Isabel 
DH Médio 0,573 DH Alto 

19 
ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO 

CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela 
DH Baixo 0,440 DH Baixo 

20 
ALTO JOSÉ DO PINHO / 

MANGABEIRA - Zeis C. Amarela 
DH Médio 0,505 DH Médio 
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Código 

UDH 
UDHs 

Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Valor do IDH 

(PNUD) 

Classificação do 

PNUD 

21 
VASCO DA GAMA - Zeis Casa 

Amarela 
DH Baixo 0,483 DH Médio 

22 
BREJOS: DA GUABIRABA e DE 

BEBERIBE - Zeis C. Amarela 
DH Baixo 0,365 DH Baixo 

23 
CÓRREGO DO JENIPAPO / 

MACAXEIRA - Zeis C. Amarela 
DH Baixo 0,458 DH Médio 

24 
NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa 

Amarela 
DH Baixo 0,390 DH Baixo 

25 
IPUTINGA - AP Alto do Céu, 

Monsenhor Fabrício 
DH Médio 0,614 DH Alto 

26 
CORDEIRO - Av do Forte, Exposição 

dos Animais 
DH Alto 0,765 DH Muito Alto 

27 
ENGº DO MEIO / CORDEIRO / 

IPUTINGA - Bom Pastor 
DH Alto 0,737 DH Muito Alto 

28 
MADALENA / ILHA DO RETIRO / 

PRADO 
DH Muito Alto 0,917 DH Muito Alto 

29 TORRE / ZUMBI DH Muito Alto 0,850 DH Muito Alto 

30 
MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios 

Cardoso e Berardo 
DH Médio 0,572 DH Alto 

31 
IPUTINGA - Zeis Vila União / AP 

Detran 
DH Baixo 0,443 DH Baixo 

32 TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã DH Baixo 0,452 DH Baixo 

33 
VÁRZEA / CIDADE 

UNIVERSITÁRIA 
DH Alto 0,757 DH Muito Alto 

34 
VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo 

Banco e V. Arraes 
DH Médio 0,531 DH Alto 

35 
VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa 

Selvagem 
DH Médio 0,533 DH Alto 

36 
AFOGADOS / MUSTARDINHA / 

SAN MARTIN 
DH Alto 0,674 DH Alto 

37 
BONGI / SAN MARTIN - Zeis: 

Afogados e Mustardinha 
DH Baixo 0,519 DH Médio 

38 
AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila 

do Siri 
DH Médio 0,532 DH Alto 

39 
ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - 

Parque do Jiquiá 
DH Médio 0,595 DH Alto 

40 
AREIAS - Ines Andreazza, Vila 

Cardeal e Silva 
DH Alto 0,680 DH Alto 

41 
AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, 

J.Uchôa e Rio/Iraque 
DH Baixo 0,439 DH Baixo 

42 BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ DH Médio 0,633 DH Alto 

43 
JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, 

Barro e JSPaulo 
DH Alto 0,652 DH Alto 

44 
CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - 

Zeis Cavaleiro 
DH Baixo 0,511 DH Médio 

45 
CURADO / JARDIM S.PAULO - 

Zeis Planeta dos Macacos 
DH Baixo 0,455 DH Médio 

46 
BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e 

Vila dos Milagres 
DH Baixo 0,389 DH Baixo 

47 BOA VIAGEM – Setúbal DH Muito Alto 0,898 DH Muito Alto 

48 
BOA VIAGEM / PINA - Orla, Av. 

Herculano Bandeira 
DH Muito Alto 0,972 DH Muito Alto 

49 BOA VIAGEM – Shopping DH Muito Alto 0,941 DH Muito Alto 

50 
IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, 

Mascarenhas de Morais 
DH Alto 0,783 DH Muito Alto 
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Código 

UDH 
UDHs 

Classificação com o 

ELECTRE TRI-C 

Valor do IDH 

(PNUD) 

Classificação do 

PNUD 

51 
IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. 

Recife 
DH Alto 0,738 DH Muito Alto 

52 
BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e 

Ilha do Destino 
DH Médio 0,611 DH Alto 

53 
BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis 

Brasília Teimosa 
DH Médio 0,512 DH Médio 

54 
PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e 

Ilha de Deus 
DH Baixo 0,488 DH Médio 

55 
IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e 

Aritana 
DH Baixo 0,493 DH Médio 

56 
IBURA - Av Dom Hélder Câmara, 

Vila do Sesi 
DH Médio 0,557 DH Alto 

57 
IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da 

Jaqueira 
DH Baixo 0,503 DH Médio 

58 
IBURA / JORDÃO - Zeis 

Ibura/Jordão 
DH Baixo 0,437 DH Baixo 

59 
COHAB - AP Lagoa Encantada e 

Monte Verde 
DH Baixo 0,470 DH Médio 

60 
COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R 

Francisco Vitoriano 
DH Baixo 0,447 DH Baixo 

61 COHAB - UR´s 1, 2 e 3 DH Baixo 0,548 DH Alto 

62 COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros DH Baixo 0,405 DH Baixo 
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APÊNDICE IV 

O Apêndice IV mostra a análise de sensibilidade para a classificação das Unidades de 

Desenvolvimento Humano do Recife quanto ao DH. Primeiramente, a Tabela A-VIII 

apresentará o resultado da análise para o nível de credibilidade. Em seguida, tem-se a Tabela 

A-IX, que contém o resultado da avaliação dos pesos dos critérios. Cabe lembrar que as 

células marcadas na tabela são aquelas em que o modelo apresentou variação. 

Tabela A - VIII : Resultado análise de sensibilidade: nível de credibilidade (Recife) 

Código UDH λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

1 1 1 1 1 1 

2 3 3 3 3 3 

3 4 4 4 4 4 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 2 2 2 2 2 

7 4 4 4 4 4 

8 1 1 1 1 1 

9 3 3 3 3 3 

10 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 

15 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 

18 2 2 2 2 2 

19 1 1 1 1 1 

20 2 2 2 2 2 

21 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 

25 2 2 2 2 2 

26 3 3 3 3 3 

27 3 3 3 3 3 

28 4 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 4 

30 2 2 2 2 2 
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Código UDH λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,65 λ = 0,75 λ = 0,8 

31 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 

33 3 3 3 3 3 

34 2 2 2 2 2 

35 2 2 2 2 2 

36 3 3 3 3 3 

37 1 1 1 1 1 

38 2 2 2 2 2 

39 2 2 2 2 2 

40 3 3 3 3 3 

41 1 1 1 1 1 

42 2 2 2 2 2 

43 3 3 3 3 3 

44 1 1 1 1 1 

45 1 1 1 1 1 

46 1 1 1 1 1 

47 4 4 4 4 4 

48 4 4 4 4 4 

49 4 4 4 4 4 

50 3 3 3 3 3 

51 3 3 3 3 3 

52 2 2 2 2 2 

53 2 2 2 2 2 

54 1 1 1 1 1 

55 1 1 1 1 1 

56 2 2 2 2 2 

57 1 1 1 1 1 

58 1 1 1 1 1 

59 1 1 1 1 1 

60 1 1 1 1 1 

61 1 2 2 1 1 

62 1 1 1 1 1 

Tabela A - IX: Resultado análise de sensibilidade: pesos dos critérios (Recife) 

Código 

UDH 

Resultado 

do modelo 

Situação  

A B C D 

1 1 1 1 1 1 

2 3 3 3 3 3 

3 4 4 4 4 4 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 2 2 2 2 2 
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Código 

UDH 

Resultado 

do modelo 

Situação  

A B C D 

7 4 4 4 4 4 

8 1 1 1 1 1 

9 3 3 3 3 3 

10 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 

15 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 

18 2 2 2 2 2 

19 1 1 1 1 1 

20 2 2 2 2 2 

21 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 

25 2 2 2 2 2 

26 3 3 3 3 3 

27 3 3 3 3 3 

28 4 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 4 

30 2 2 2 2 2 

31 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 

33 3 3 3 3 3 

34 2 2 2 2 2 

35 2 2 2 2 2 

36 3 3 3 3 3 

37 1 1 1 1 1 

38 2 2 2 2 2 

39 2 2 2 2 2 

40 3 3 3 3 3 

41 1 1 1 1 1 

42 2 2 2 2 2 

43 3 3 3 3 3 

44 1 1 1 1 1 

45 1 1 1 1 1 

46 1 1 1 1 1 

47 4 4 4 4 4 

48 4 4 4 4 4 
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Código 

UDH 

Resultado 

do modelo 

Situação  

A B C D 

49 4 4 4 4 4 

50 3 3 3 3 3 

51 3 3 3 3 3 

52 2 2 2 2 2 

53 2 2 2 2 2 

54 1 1 1 1 1 

55 1 1 1 1 1 

56 2 2 2 2 2 

57 1 1 1 1 1 

58 1 1 1 1 1 

59 1 1 1 1 1 

60 1 1 1 1 1 

61 1 2 2 2 1 

62 1 1 1 1 1 

 

 

 

 


