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RESUMO  

A reflexão sobre o tema desenvolvimento, juntamente com a pressão exercida pela sociedade 

na natureza, levou o crescimento da consciência sobre os problemas ambientais gerados por 

padrões de vida incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente. Com isso o 

desenvolvimento sustentável tornou-se a principal opção de desenvolvimento socioeconômico 

da atualidade. A constatação deste fato fez com pesquisadores fossem em busca de um 

modelo de desenvolvimento que possa garantir a qualidade de vida das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade de gerações futuras de sobreviverem e desenvolverem-se. Várias 

ferramentas foram elaboradas nos últimos anos com o objetivo de mensurar a sustentabilidade 

de sistemas econômicos e sociais. Na tentativa de melhorar o conhecimento sobre os 

indicadores de sustentabilidade o presente estudo avaliou três das ferramentas mais usadas e 

reconhecidas no âmbito da sustentabilidade: o Ecological Footprint, o Dashboard of 

Sustainability, e o Barometer of Sustainability. As três ferramentas foram analisadas para que 

se identificassem os principais elementos formadores destes indicadores e seu embasamento 

teórico. O objetivo final do trabalho é fazer uma análise comparativa e melhorar o 

conhecimento dos indicadores de sustentabilidade mencionados para que seja possível utilizar 

essas ferramentas de forma mais adequada e consciente.  

PALAVRAS-CHAVES 
Indicadores de Sustentabilidade; Ecological Footprint; Dashboard of Sustainability; 

Barometer of Sustainability 
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ABSTRACT 

The reflection on the theme development, along with pressure from society in nature, led the 

growth in awareness of the environmental problems caused by incompatible standards of 

living through the process of regeneration of the environment. With that sustainable 

development has become the main choice for today's socioeconomic development. The 

finding of fact made researchers were in search of a development model that can guarantee 

the quality of life of present generations without compromising the ability of future 

generations to survive and develop. Several tools have been developed in recent years with 

the aim of measuring the sustainability of economic and social systems. In an attempt to 

improve knowledge of sustainability indicators in this study evaluated three of the tools most 

widely used and recognized in the context of sustainability: the Ecological Footprint, the 

Dashboard of Sustainability, and the Barometer of Sustainability. The three tools were 

evaluated in order to identify the main elements of these indicators and their theoretical basis. 

The ultimate goal is to write a comparative analysis and improve understanding of 

sustainability indicators mentioned so that you can use these tools more clearly and 

consciously. 

KEY WORDS 

Sustainability Indicators; Ecological Footprint; Dashboard of Sustainability; Barometer of 

Sustainability 
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INTRODUÇÃO 

 
 Este trabalho tem por objetivo verificar as ferramentas de avaliação de 

sustentabilidade mais relevantes até o momento encontradas pela Ciência econômica de como 

mensurar a sustentabilidade. Bellen (2005), explica que melhorar o conhecimento sobre os 

indicadores de sustentabilidade pode trazer aos tomadores de decisão, em particular, e à 

sociedade civil, em geral, ferramentas mais adequadas e conscientes, de avaliar o processo de 

desenvolvimento sob a perspectiva da sustentabilidade. 

 A metodologia de pesquisa utilizada levou em consideração diversas fontes de 

informação para o desenvolvimento da dissertação, tais como pesquisa bibliográfica 

(internacional e nacional), livros, publicações e artigos relacionados ao assunto, pesquisa em 

sites de entidades reconhecidas internacionalmente. Além de realizar uma análise crítica da 

literatura e das informações obtidas. 

 A procura de indicadores de sustentabilidade tem ocupado lugar de destaque nas 

discussões acadêmicas. Durante muito tempo acreditou-se que o aumento do produto interno 

bruto (PIB) era sinônimo de progresso. Acreditava-se que, se o PIB estava aumentando, isso 

significava  que o governo era bom, que as empresas estavam empregando e, com isso, mais 

salários seria possível comprar novos produtos, enfim aumento do PIB seria sinônimo de 

progresso (GADREY; JANY-CATRICE, 2006). 

 O PIB, é uma medida de fluxo de produção - por unidade de tempo. Neste cálculo não 

se considera estoques de capital (economia), que são importantes componentes para 

determinação dos fluxos de produção, como por exemplo,capital social, capital humano, 

capital natural, nível de eficiência de instituições.(CAVALCANTI, 2003) 

 Seguindo a idéia de que a sociedade se beneficia de um aumento na produção 

agregada do seu país, o PIB per capita frequentemente é utilizado como um indicador. Mas 

esse PIB não é uma medida de renda pessoal. E, por isso, o PIB pode aumentar enquanto a 

maioria da sociedade fica mais pobres, ou proporcionalmente não tão rica, pois o PIB não 

considera o nível de desigualdade de renda de uma sociedade. (CAVALCANTI, 2003) 
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 O PIB não leva em consideração diferenças na distribuição de renda entre pobres e 

ricos; qualidade de bens e serviços; transações não comerciais;  transações clandestinas; 

mercado informal; o PIB anual não é um indicador de longo prazo. E além disso, o PIB ignora 

a presença de externalidades, tais como danos ao meio ambiente.  

 Para Dowbor: 

―O problema é que não basta avançar, é preciso saber para onde. Não basta 

dizer ―estamos produzindo mais‖, é preciso olhar o que estamos produzindo, 

para quem e como, ou seja, com que impactos sociais. Esse olhar mais amplo 

abre uma perpectiva profundamente difrente.‖(DOWBOR, p. 9, 2006) 

 O Sistema Nacional de Contas (SNC), cujo indicador síntese é o Produto Interno Bruto 

(PIB), ignora a questão da sustentabilidade na utilização dos recursos naturais, ou seja, são 

contas que não mensuram a degradação ambiental causada pelas atividades econômicas. Da 

mesma forma que também não conseguem mensurar as contribuições da biodiversidade, em 

providenciar os recursos que sustentam a vida humana. Ou seja, as contas nacionais, mais 

propriamente dito o PIB não consegue contabilizar os serviços ambientais.  (FERREIRA JR.; 

LUSTOSA, 2007) 

 Young (2003) explica que o centro de preocupação das contas nacionais é a atividade 

econômica e que o valor do PIB depende do que se conceitua como ―fronteira de produção‖, 

ou o conjunto de atividades consideradas produtivas. As atividades que estão excluídas dessa 

classificação, portanto, não são consideradas como produtivas, e sua variação não afeta a 

medida dos agregados da contas nacionais.  

 Desta forma, de acordo com Young (2003) existe, um conjunto de recursos que são 

utilizados como insumos dentro da fronteira de produção, mas que não podem ser produzidos 

dentro dela, esses recursos são classificados como ativos não-produzidos, podendo ser 

tangíveis ou intangíveis. Os recursos naturais encontram-se nessa categoria, já que sua 

geração não é fruto de atividades produtivas. Sendo assim as variações de seus estoques não 

pode afetar a renda convencionalmente calculada. Por isso, as contas nacionais ignoram a 

exaustão ou degradação dos recursos naturais, muito embora esses processos possam ter 

importância econômica.  
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 Como o cálculo do PIB só considera os ganhos que se obtêm na exploração desses 

recursos, cria-se um viés no tratamento dos recursos naturais, gerando uma falsa sinalização 

quanto à sua utilização. Pois, quanto mais exauridas as reservas de recursos naturais, maior 

será o crescimento do produto. Mas, dessa forma, não são levadas em conta as perdas de 

ativos não-produzidos decorrentes do processo de exaustão. O mesmo ocorre com a perda de 

qualidade de recursos naturais causada pela poluição do ar e da água ou pelo acúmulo de 

resíduos sólidos: os danos ao ecossistema não são contabilizados. (YOUNG, 2003)  

 Já existe um consenso que a forma como o SNC trata o capital natural, em particular 

no que diz respeito à utilização dos recursos naturais existentes, está errada.  Embora no SNC 

o capital físico ou manufaturado seja depreciado para compensar a perda do seu valor ao 

longo do tempo, em relação ao ajustamento para o capital natural, nada é feito. Com essa 

metodologia um país poderia esgotar todos seus recursos naturais até a sua extinção, sendo 

que o seu rendimento medido não seria afetado. Ou seja, no SNC, a depreciação do capital 

natural é contabilizada como rendimento e não como uma diminuição na dotação de riqueza. 

(PALMA;MEIRELES, 2008) 

 Palma e Meireles (2008) explicam também que o SNC convencional ignora por 

completo a existência de serviços ambientais. Serviços estes que poderiam atingir valores 

significativos devido à qualidade ambiental que é desfrutada como serviço (exemplo valor do 

turismo de praia ou de montanha) e das funções básicas de suporte à vida que os ecossistemas 

fornecem (exemplo a regulação da temperatura ou a composição da atmosfera).  

 Devido  as várias críticas apontadas ao SNC convencional no que diz respeito ao seu 

tratamento dos bens e serviços ambientais chegou-se a algumas revisões das contas nacionais 

e diversos economistas desenvolveram propostas de modificação dos indicadores 

macroeconômicos mais comuns, como o PIB, afim de encontrar medidas satisfatórias de 

sustentabilidade e bem-estar.  

 Stiglitz et al (2009)  destaca cinco sugestões de melhoria no  PIB:  

1) resgatar dimensões das contas nacionais que representam melhor os interesses da 

sociedade, em particular a renda nacional disponível líquida (net national disposable income), 

o que desagregado para a perspectiva domiciliar permite avaliar melhor o impacto econômico 

para a sociedade;  
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2) trazer à tona setores produtivos centrais como a educação e a saúde;  

3) assegurar a centralidade da renda domiciliar de forma a dar visibilidade às condições de 

vida;  

4) assegurar uma contabilidade que reflita efetivamente a distribuição, de forma a dar 

visibilidade à desigualdade de renda e riqueza;  

5) resgatar as atividades que não pertencem à economia de mercado. 

 

 No Relatório da “Commission on the Measurement of Economic Performance and 

Social Progress‖ Stiglitz et al (2009) esclarece que existe uma não se pode reduzir tudo a um 

denominador comum monetário, precisamos sim da avaliação em dinheiro, mas combinada 

com outras unidades de medida. Resgata-se a importância da unidade de território (hectares) 

por exemplo para a pegada ecológica; da unidade de tempo (horas) por exemplo para lazer; 

das unidades físicas para um conjunto de fatores de difícil representação monetária. Reduzir 

os processos complexos modernos a uma unidade só, o dinheiro, e uma cifra só, o PIB, 

simplesmente não é sério.  

 Na visão de Stiglitz et al (2009) a educação e outras áreas sociais devem deixar de ser 

vistos como ―consumo‖, ou ―gasto‖, para serem classificadas como investimento no capital 

humano, ou como atividades. Os autores também explicam sobre necessidade de distinguir a 

evolução da riqueza - como patrimônio, e, portanto, estoque – das variações dos fluxos de 

rendimentos (ou de renda). E, neste caso, deixar de subestimar os estoques de capital humano.   

 Bossel (1999) explica que os pesquisadores geralmente associam o PIB ao 

crescimento anual e, não, à riqueza per capita, como seria mais correto. Como é um índice 

que agrega tudo o que se refere a bens e serviços, o PIB termina somando no mesmo índice 

despesas com educação, saúde, alimentação, moradia, segurança, poluição, impactos 

ambientais. Desta forma, o PIB se configura como uma medida da rapidez em que os recursos 

são transformados em fluxos positivos e negativos de dinheiro, agregados num único índice, 

sem levar em consideração os efeitos específicos de cada variável na sociedade. 

 Para que a economia seja utilizada de forma racional é preciso construir instrumentos 

de avaliação de resultados. O índice de desenvolvimento humano (IDH), foi o primeiro passo. 
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O IDH utiliza o PIB como referência, mas o complementa com a estimativa da esperança de 

vida e do nível educacional. Dessa forma, foi ampliado o âmbito  da avaliação, o bem-estar 

social passa a ser o objetivo, e a economia volta a ser o meio. (DOWBOR, 2006)  

 O IDH surge em 1990 como uma ferramenta para mensurar o desenvolvimento 

econômico e humano, sintetizando quatro aspectos: expectativa de vida; taxa de alfabetização; 

escolaridade, e PIB per capita. Este índice ainda se mostrou imperfeito, por tentar captar em 

um único número uma realidade complexa sobre desenvolvimento humano e privações de 

necessidades básicas. Na verdade, o IDH atua como isca para aumentar o interesse do público 

para aspectos do desenvolvimento não apenas econômicos. O objetivo era construir uma 

medida com o mesmo nível de vulgaridade do PIB – um único número – que, no entanto, não 

fosse cego aos aspectos sociais do desenvolvimento, como é o PIB. Entretanto tanto o IDH 

quanto suas versões aperfeiçoadas, os chamados índices de terceira geração, por não inserirem 

questões ambientais, são inadequados como medida de desenvolvimento sustentável. 

(BRAGA; et al, 2004)  

 No decorrer dos anos ocorreram vários desastres ambientais, porém deve-se observar 

que esses danos esporádicos e localizados são proporcionalmente menores do que os que vêm 

sendo causados cumulativamente ao meio ambiente. Nos últimos anos tem-se realizado 

diversas experiências, buscando a construção de indicadores de sustentabilidade, que possa 

nortear a sociedade em relação ao futuro do meio ambiente.  

 Ao final deste trabalho espera-se obter uma síntese, uma categorização e uma 

avaliação crítica dos principais modelos e experiências, com o propósito de ressaltar a sua 

capacidade de efetivamente se converterem em indicadores de sustentabilidade e cumprirem o 

seu papel de mensurar, induzir e fomentar políticas e decisões bem estruturadas e 

fundamentadas.  
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1. INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 Sabe-se que os chamados indicadores de sustentabilidade podem contribuir como uma 

forma de denúncia da realidade insustentável dos nossos ambientes e das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Este tipo de ferramenta tem se mostrado útil para as etapas 

de concepção, planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas em diversas 

áreas. Para ser representativo, o indicador tem que ter relevância para a política e para a 

tomada de decisão. 

 Assim, os indicadores são parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou 

combinados entre si, sendo especialmente úteis para refletir sobre determinadas condições dos 

sistemas em análise (normalmente são efetuados tratamentos aos dados originais, tais como 

médias aritméticas simples, percentis, medianas, etc.). Neste âmbito existe também os 

conceitos de subíndices (constitui uma forma de agregação intermédia entre indicadores e 

índices) e de índices (corresponde a um nível superior de agregação, onde após aplicado um 

método de agregação aos indicadores e/ou aos subíndices é obtido um valor final) 

(GUIMARÃES; et al, 2009) . 

 Guimarães et al (2009) continua explicando que existem quatro categorias de 

indicadores: indicadores ambientais; indicadores econômicos (micro e macro); indicadores 

sociais; indicadores. De acordo com a classificação de 1993 da OCDE (Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), os indicadores ambientais podem ser 

sistematizados pelo modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) que assenta em três grupos chave 

de indicadores:  

Indicadores de Pressão – caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e podem ser 

traduzidos por indicadores de emissão de contaminantes, eficiência tecnológica, intervenção 

no território e de impacto ambiental; 

Indicadores de Estado – Refletem a qualidade do ambiente num dado horizonte espaço/ 

tempo; são os indicadores de sensibilidade, de risco e de qualidade ambiental; 

Indicadores de Resposta – avaliam as respostas da sociedade às alterações e preocupações 

ambientais, bem como à adesão a programas e/ou implementação de medidas em prol do 
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ambiente; podem ser incluídos neste grupo os indicadores de adesão social, de sensibilização 

e de atividades de grupos sociais importantes. 

1.1 Indicadores de sustentabilidade e suas características 

 De acordo com Gallopin (1996) bons indicadores são aqueles que conseguem resumir, 

simplificar e tornar mais visíveis informações sobre fenômenos complexos. Nessa área é 

necessário que se quantifique, que se meça e se comunique ações relevantes.Os indicadores 

podem ser quantitativos ou qualitativos.  

 Meadows (1998) faz uma analogia bem simples para explicar a importância dos 

indicadores. A autora explica que o termômetro utilizado para medir a temperatura do 

paciente, mesmo não medindo um sistema específico do corpo humano, é capaz de transmitir 

uma informação sobre o estado de saúde do paciente. Assim são os indicadores, se 

construídos dentro de uma metodologia coerente de mensuração, são capazes de fornecer para 

a sociedade um sinal, um sintoma  ou um diagnóstico da realidade.    

 Bellen (2005) explica ainda que a maioria dos sistemas de indicadores existentes e 

utilizados foram desenvolvidos por razões específicas são elas: ambientais, econômicas, 

Correlacionadas a saúde e Sociais 

Por isso não podem ser considerados apenas indicadores de sustentabilidade e sim 

indicadores de situações, necessidade e repercussões individuais ligados a uma região ou 

ocasião específica. Porém, esses mesmos indicadores muitas vezes possuem um potencial 

representativo dentro do contexto do desenvolvimento sustentável o que na falta de um 

indicador específico consegue indicar um rumo a se seguido.  

 Existem poucos sistemas de indicadores que lidam especificamente com a questão do 

desenvolvimento sustentável. Por isso, para Bellen (2005) os problemas complexos do 

desenvolvimento sustentável requerem sistemas interligados, indicadores inter-relacionados 

ou agregação de diferentes indicadores.  

 Outro aspecto referente à sustentabilidade e seus indicadores são os julgamentos de 

valor que estão presentes nos sistemas de avaliação. Dentro do contexto do desenvolvimento 

sustentável os indicadores podem ser implícitos ou explícitos.  
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 Julgamentos de valor explícito são aqueles tomados conscientemente e compreendem 

uma parte fundamental do processo de criação dos indicadores. Eles podem aparecer da 

seguinte maneira na utilização de indicadores:  diretamente no processo de observação ou 

medição (ex. preferências estéticas), adicionados a medida observada, por meio da limitação 

imposta pelos padrões legais ou metas desejáveis; pelos pesos atribuídos a diferentes 

indicadores dentro de um sistema agregado. (BELLEN, 2005) 

 Os julgamentos de valor implícito não são facilmente observáveis e em sua maioria, 

inconscientes e relacionados a características pessoais e de uma determinada sociedade 

(cultura). A mensuração da influência dos fatores implícitos é difícil de avaliar e afeta de 

qualquer maneira o processo de formulação dos indicadores. (BELLEN, 2005)  

 Sob a perspectiva de Gallopin (1996), os indicadores de sustentabilidade podem ser 

considerados os componentes da avaliação do progresso em relação a um dito 

desenvolvimento sustentável. Mas a forma de mensurar a sustentabilidade pode variar o 

resultado devido aos mais diversos fatores culturais e históricos, que predominam as esferas – 

mundial ou global, nacional, regional, local ou comunitária.  

 Outro aspecto discutido em relação aos indicadores de sustentabilidade é a questão da 

agregação dos dados na sua formulação. Segundo Bossel (1999), quanto mais agregado é um 

indicador, maior a probabilidade de possuir problemas conceituais. Os índices agregados são 

um aperfeiçoamento, mas o processo de transformar dados em índices agregados pode conter 

sérios problemas. 

 Na tentativa de resolver estes problemas ou refinar seus índices, alguns sistemas foram 

desenvolvidos, um dos exemplos é o index of sustainable economic welfare (Isew), que 

depois envolveu o genuine progress indicator (GPI). Ambos os casos trata-se na verdade da 

correção do produto interno bruto (PIB) subtraindo os fluxos econômicos. Outro exemplo de 

índice agregado é índice de desenvolvimento humano (IDH), que inclui alfabetização e 

expectativa de vida.  

 Apesar da melhora substancial na mensuração, os índices citados acima não foram 

capazes de resolver um problema fundamental que existe nos indicadores agregados que é o 

encobrimento de informações que ameaça a visualização efetiva do sistema, ocultando alguns 

setores e destacando outros. 
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 Bellen (2005), entretanto informa que mesmo tendo este problema os indicadores de 

sustentabilidade  precisam de um certo grau de agregação, explica que as informações devem 

ser agregadas, mas os dados devem ser separados em termos de grupos sociais ou setores 

industriais. Isso faz com que o indicador consiga capturar problemas de uma maneira clara e 

concisa.  

1.2 Indicadores de sustentabilidade e seus tipos 

 Com relação as funções dos indicadores Hardi e Barg (1997) explica que  pode-se 

dividir em dois grupos: indicadores sistêmicos e indicadores de performance.  

 Indicadores sistêmicos ou descritivos: estão fundamentados em referenciais 

técnicos, este traçam um grupo de medidas individuais para diferentes questões 

características do ecossistema e do sistema social e comunicam as informações 

mais relevantes para os tomadores de decisão. A limitação deste indicador 

pode ser observada no campo social, onde muitas variáveis não são 

quantificáveis e não podem ser definidas em termos fíicos.  

 Indicadores de performance : são ferramentas para comparação, que 

incorporam indicadores descritivos e referências a um objetivo político 

específico. Fornecem aos tomadores de decisão informações sobre o grau de 

sucesso na realização de metas locais, regionais, nacionais ou internacionais. 

 Estão sendo desenvolvidos sistemas de indicadores para utilização em escala nacional, 

mas uma das barreiras ao seu uso é a  grande heterogenidade existente entre os diversos 

países, tais como nível de industrialização, estrutura econômica , espaço geográfico, entre 

outros. Por isso, Gallopin (1996) explica que os maiores esforços em termos de 

desenvolvimento de indicadores têm sido concentrados em métodos aplicáveis nos níveis 

subnacional , regional e local.  

1.3 Indicadores de sustentabilidade e sua popularização 

Para que um indicador seja utilizado e tenha aceitação é preciso que seja 

compreensível. Os indicadores devem ser meios de comunicação de fácil compreensão. E 

além disso para Gallopin (1996) o sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável 

deve seguir alguns requesitos universais:  
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 os valores dos indicadores dem ser mensuráveis (ou observáveis); 

 deve existir disponibilidade dos dados; 

 a metodologia para a coleta e o processamento dos dados, bem como para a 

construção dos indicadores deve ser limpa, transparente e padronizada;  

 os meios para construir e monitorar os indicadores devem estar disponíveis, 

incluindo capacidade financeira, humana e técnica; 

 os indicadoes ou grupos de indicadores devem estar disponíveis incluindo 

capacidade financeira, humana e técnica; 

 os indicadores ou grupo de indicadores devem ser financeiramente viáveis; e  

 deve existir aceitação política dos indicadores no nível adequado, indicadores 

não legitimados pelos tomadores de decisão são incapazes de influenciar 

decisões.  

1.4 Indicadores de sustentabilidade e sua construção 

Para a criação, desenvolvimento e posteriormente validação dos indicadores, 

Meadows (1998), contribui descrevendo as características necessárias para a construção de 

bons indicadores:  

 Devem ser claros nos valores, não sendo desejáveis incertezas nas direções que 

sãoconsideradas corretas e incorretas. 

 Devem ser claros em seu conteúdo, devem ser entendíveis, com unidades que 

façam sentido. 

 Devem ser suficientemente elaborados para impulsionar a ação política. 

 Devem ser relevantes politicamente para todos os atores sociais, mesmo para 

aqueles menos poderosos. 

 Devem ser factíveis, isto é, mensuráveis dentro de um custo razoável. 

 Devem ser suficientes, ou seja, deve-se achar um meio termo entre o excesso 

de informações e as informações insuficientes, para que se forneça um quadro 

adequado da situação. 

 Deve ser possível a sua compilação sem necessidade excessiva de tempo. 

 Devem estar situados dentro de uma escala apropriada, nem super nem 

subagregados. 
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 Devem ser democráticos, ou seja, as pessoas devem ter acesso à seleção e às 

informações resultantes da aplicação da ferramenta. 

1.5 Indicadores de sustentabilidade e sua importância 

Os indicadores de sustentabilidade são importantes ferramentas para o progresso. 

Mensurar o desenvolvimento sustentável pode ajudar os tomadores de decisão e a sociedade 

em geral a definir objetivos e metas do desenvovimento. Hardi e Barg (1997) afirmam que 

existem diversas razões para avaliar o progresso em direção da sustentabilidade, desde a 

elaboração de um comprometimento sobre a utilização de recursos naturais de uma maneira 

mais justa até o comprometimento de um governo mais eficiente no que se refere à relação 

sociedade e meio ambiente.  

 Atavés da mensuração os tomadores de decisão podem avaliar o seu desempenho em 

relação aos objetivos estabelecidos. Por isso precisam de ferramentas que conectem atividades 

passadas e presentes com as metas futuras, e os indicadores possuem essa função.  

1.6 Indicadores de Sustentabilidade e suas restrições  

 Para Bossel (1999) a perda de informação vital é uma das restrições que os indicadores 

de sustentabilidade precisam superar. O autor critica a abordagem que procura agregar toda a 

informação em apenas um índice, em sua concepção seria necessário mais do que um 

indicador para capturar os aspectos mais importantes de uma situação. Um único indicador 

não é capaz de mostrar toda a realidade.  

 Conforme explicação de Meadows (1998) que um dos problemas relacionados aos 

indicadores é a sua seleção. Escolhas de indicadores inadequados conduz a um sistema com 

problemas. Um exemplo é a superagregação que ocorre quando muitos dados são 

condensados num único índice, isso pode acarretar na impossibilidade de interpretação dos 

dados.  

 A mensuração do que é realmente mensurável é outro problema. Também a 

dependência de falsos modelos que levam a resultados ambíguos como o problema da 

valoração monetária de recursos naturais não-renováveis. Ainda pode existir a falsificação 

deliberada que ocorre quando um índice traz notícias negativas. Uma outra questão é relativa 
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ao desvio de atenção, com ferramentas e dados que deslocam o foco da observação dos 

agentes envolvidos. (BELLEN, 2005) 

1.7 Indicadores de Sustentabilidade e sua evolução 

 Para Jesinghaus (1999) a restrição dos indicadores de sustentabilidade não está na 

mensuração, mas, sim,  na interpretação. Alguns indicadores fornecem uma série de dados 

que não leva a nenhuma ação política concreta. Dados técnicos são de fácil mensuração, 

enquanto tendências, especialmente sociais, de valores ou ideológicas não são tão facéis de 

obter.  

 Para Martinez, 2001 um bom indicador é uma variável que agrega, ou mesmo 

simplifica, as informações relevantes, torna visíveis fenômenos perceptíveis de interesse e 

quantifica, avalia e comunica informações relevantes. Os indicadores de sustentabilidade, não 

são apenas estatísticas, são variáveis e não simplesmente valores. 

 A partir da década de 80 já se percebe um movimento dos estudiosos do Canadá e em 

alguns países da Europa em desenvolver indicadores de sustentabilidade ambiental e de 

desenvolvimento sustentável. Porém foi na Rio- 92, com objetivos de acompanhar o avanço 

da Agenda 21 e monitorar os progressos do desenvolvimento sustentável que foi criada pela  

ONU, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Desde sua criação já pressupunha a 

necessidade de se dispor de instrumentos de avaliação. (COSTA;LUSTOSA, 2007)  

 Diversos países tem dado sua contribuição para o desenvolvimento dos indicadores 

ambientais e de fato, esses indicadores se constituem em uma ferramenta indispensável, tanto 

para as políticas públicas, como para a cidadania. A tendência é que haja uma consolidação e 

expansão, desses indicadores à medida que mostrarem, na prática, seu potencial como 

instrumento para as tomadas de decisões. (BELLEN, 2005). 

 Em 1996 visando discutir as experiências em desenvolvimento, um grupo de 

pesquisadores, inclusive estatísticos, reuniu-se, na Fundação Rockfeller, em Bellagio, na Itália 

e aprovaram os chamados Princípios de Bellagio, ou seja, definiram tópicos para a avaliação 

do progresso baseado no desenvolvimento sustentável. Esses princípios tinham o objetivo de 

racionalizar e organizar centenas de indicadores, principalmente ambientais, criados em 

vários países. (COSTA;LUSTOSA, 2007)  
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 O quadro 1 apresenta os 10 princípios que devem ser aplicados conjuntamente, para a 

melhoria dos processos de avaliação: 

Quadro 1 – Princípios de Bellagio 

1- GUIA DE VISÃO E METAS 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Ser guiada por uma visão clara do que seja desenvolvimento sustentável e das metas que definam esta visão.  

 

2- PERSPECTIVAS HOLÍSTICAS 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Incluir uma revisão do sistema todo e de suas partes. 

• Considerar o bem-estar dos subsistemas ecológico, social e econômico, seu estado atual, bem como sua direção 

e sua taxa de mudança, de seus componentes, e a interação entre as suas partes. 

• Considerar as conseqüências positivas e negativas da atividade humana de um modo a refletir os custos e 

benefícios para os sistemas ecológico e humano, em termos monetários e não monetários. 

 

3- ELEMENTOS ESSENCIAIS 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Considerar a eqüidade e a disparidade dentro da população atual e entre as gerações presentes e futuras, 

lidando com a utilização de recursos, superconsumo e pobreza, direitos humanos e acessos a serviços. 

• Considerar as condições ecológicas das quais a vida depende. 

• Considerar o desenvolvimento econômico e outros aspectos que não são oferecidos pelo mercado e 

contribuem para o bem-estar social e humano. 

4- ESCOPO ADEQUADO 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Adotar um horizonte de tempo suficientemente longo para abranger as escalas de tempo humana e dos 

ecossistemas atendendo às necessidades das futuras gerações, bem como da geração presente em termos de 

processo de tomada de decisão em curto prazo. 

• Definir o espaço de estudo para abranger não apenas impactos locais, mas, também, impactos de longa 

distância sobre pessoas e ecossistemas. 

• Construir um histórico das condições presentes e passadas para antecipar futuras condições. 

5- FOCO PRÁTICO 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser baseada em: 

• Um sistema organizado que relacione as visões e metas dos indicadores e os critérios de avaliação. 

• Um número limitado de questões-chave para análise. 

• Um número limitado de indicadores ou combinação de indicadores para fornecer um sinal claro do 

progresso. 

• Na padronização das medidas quando possível para permitir comparações. 

• Na comparação dos valores dos indicadores com as metas, valores de referência, padrão mínimo e 

tendências. 

6- ABERTURA / TRANSPARÊNCIA (OPENNESS) 
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A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Construir os dados e indicadores de modo que sejam acessíveis ao público. 

• Tornar explícitos todos os julgamentos, suposições e incertezas nos dados e nas interpretações. 

7- COMUNICAÇÃO EFETIVA 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Ser projetada para atender às necessidades do público e do grupo de usuários. 

• Ser feita de uma forma que os indicadores e as ferramentas estimulem e engajem os tomadores de decisão. 

• Procurar a simplicidade na estrutura do sistema e utilizar linguagem clara e simples. 

8- AMPLA PARTICIPAÇÃO 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Obter ampla representação do público: profissional, técnico e comunitário, incluindo participação de 

jovens, mulheres e indígenas para garantir o reconhecimento dos valores, que são diversos e dinâmicos. 

• Garantir a participação dos tomadores de decisão para assegurar uma forte ligação na adoção de políticas e 

nos resultados da ação. 

9- AVALIAÇÃO CONSTANTE 

A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve: 

• Desenvolver a capacidade de repetidas medidas para determinar tendências. 

• Ser interativa, adaptativa e responsiva às mudanças, porque os sistemas são complexos e se alteram 

freqüentemente. 

• Ajustar as metas, sistemas e indicadores com os insights decorrentes do processo. 

• Promover o desenvolvimento do aprendizado coletivo e o feedback necessário para a tomada de decisão. 

10- CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

A continuidade na avaliação rumo ao desenvolvimento sustentável deve ser assegurada por: 

• Delegação clara de responsabilidade e provimento de suporte constante no processo de tomada de decisão. 

• Provimento de capacidade institucional para a coleta de dados, sua manutenção e documentação. 

• Apoio ao desenvolvimento da capacitação local de avaliação. 

Fonte: Hardi e Zdan, 1997 

 Bellen (2005) explica que mesmo os Princípios de Bellagio sendo parâmetros 

ordenadores, não existe uma proposta única para planejar e implementar indicadores 

adequados. Alguns países resolveram desenvolver indicadores  de sustentabilidade ambiental, 

exemplo o Canadá e a Nova Zelândia, enquanto outros, como o Reino Unido, a Suécia e o 

Brasil, optaram por focar o desenvolvimento sustentável, o qual incorpora sem 

necessariamente vincular as dimensões econômica, ambiental e institucional do 

desenvolvimento. Iniciativas mais ambiciosas, ficaram por conta da Comissão Européia do 

Framework Research Program, seu objetivo é disponibilizar um sistema de abrangência 

nacional, junto com indicadores regionais ou estaduais e municipais. 
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 Costa e Lustosa (2007), explica que os indicadores de sustentabilidade trata-se de um  

produto do sistema de informação amplo de uma sociedade, e que portanto deve expressar os 

valores que a sociedade coloca nos aspectos sociais, ambientais, econômicos e institucionais 

do desenvolvimento sustentável em termos local, nacional e internacional. Essa é a razão pela 

qual, alguns sistemas estabelecem indicadores ambientais, enquanto outros necessitam de 

indicadores de desenvolvimento sustentável ou de processos econômicos. 

 Essa questão dos indicadores conseguiu despertar interesse em diversos estudiosos no 

mais diferente paises. E o mais importante nisso tudo é que cada país ao elaborar a sua 

proposta de sustentabilidade, garanta que os indicadores produzidos serão realmente úteis 

para a tomada de decisões.  

 Martinez (2001) evidencia os quatro elementos que caracterizam os indicadores de 

sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento sustentável:  

1) É  possível analisar cada experiência com base em seu quadro conceitual, ou seja, 

quanto mais complexo e abrangente ele for, maior será o espaço para o 

desenvolvimento de indicadores. 

2) É possível classificar as iniciativas de acordo com o seu âmbito temático: 

indicadores de sustentabilidade ambiental versus indicadores de desenvolvimento 

sustentável.  

3) É possível classificar as experiências com base no enfoque metodológico 

subjacente, isto é, se os indicadores formulados fazem parte de um conjunto ou 

sistema (indicadores analíticos), ou se as variáveis são medidas com um único 

índice (indicadores sintéticos); e com a avaliação crítica de suas implicações 

científicas e de comunicação – portanto, de sua qualidade e potencial. 

4) O último elemento refere-se à questão da escala, uma vez que existem iniciativas 

úteis para decisões nacionais, as quais podem ser desmembradas em regionais e 

municipais, e aquelas usadas em comparações internacionais. 

 Martinez (2001) cita cinco marcos ordenadores dos indicadores de sustentabilidade 

identificados como: PSR; DSR; Hierárquico; Setorial ou Temática ; Temas e Subtemas. 

 Bellen (2005) explica que uma das maiores fontes de indicadores ambientais 

atualmente é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) (1993), 
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seu grupo de indicadores é limitado em tamanho mas cobre uma vasta área de questões 

ambientais. Esse sistema utiliza o modelo reconhecido internacionalmente, que são separados 

em três categorias, já citadas indicadores de pressão, estado e resposta.   

 Porém o uso deste esquema analítico pode causar uma interpretação errônea de 

causalidade entre os indicadores, já que um indicador pode ser classificado como de pressão 

econômica, em algumas situações e, em outras, de resposta. Um outra falha deste sistema é 

que ele não define metas de sustentabilidade, bem como não oferece informações sobre as 

funções ecológicas dos ecossistemas, além não abordar sobre a saturação da capacidade de 

carga de ecossistemas.  

 A Coordenação de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em 2001 propos 

um outro marco ordenador dos indicadores de sustentabilidade, ou mais especificamente dos 

indicadores de desenvolvimento sustentável, que trata-se do Marco Temas e Subtemas cuja 

abordagem pode refletir as prioridades nacionais, tanto em termos de problemas, como de 

desafios de desenvolvimento sustentável. (COSTA; LUSTOSA, 2007) 

 Martinez (2001), argumenta que o quadro conceitual, adotado para a construção de 

indicadores de sustentabilidade contempla não só uma concepção teórica, ou uma forma 

específica de pensar a sustentabilidade, como também marcos ordenadores ou referenciais que 

não se constituem em formulações acabadas, mas em construção. 

 Costa e Lustosa (2007) informam que entre 1970 e 1980 foram formulados propostas 

de indicadores alternativos de desenvolvimento do tipo índice ou sintéticos, cujas variáveis 

utilizadas em seu cálculo não são apenas variáveis socioeconômicas, mas também ambientais. 

Estas propostas são:  

 Índice do Planeta Vivo,  

 Medida de Bem-Estar Econômico,  

 Bem-Estar Nacional Líquido,  

 Índice de Qualidade Física de Vida e  

 Índice de Desenvolvimento Sócio-Econômico Autêntico. 

 Apesar do caráter inovador destas propostas, em termos de mensuração do 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental, elas foram vistas com ressalvas, quer seja do 
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ponto de vista acadêmico, quer seja pela formulação de políticas públicas. Sendo assim, a 

partir, dessas ressalvas foram propostos novos indicadores.: 

 Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável (IBES),  

 Pegada Ecológica (PE),  

 Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA). 

Diversas ferramentas foram e continuam sendo desenvolvidas para avaliar a 

sustentabilidade do desenvolvimento, mas é fácil verificar a carência de informações sobre as 

características teóricas e práticas destas ferramentas. Na tentativa de aprofundar a discussão 

sobre desenvolvimento sustentável três ferramentas consideradas por Bellen (2005) como as 

mais relevantes no contexto internacional serão estudadas neste capítulo. De acordo com a 

pesquisa realizada por Bellen (2005), utilizando o método Delphi
1
 as três ferramentas 

relevantes são: Ecological Footprint, Dashboard of Sustainability e Barometer of 

Sustainability. Nas páginas seguintes será realizada uma aboragem isolada de cada uma das 

ferramentas referidas, descrevendo sua origem e a descrição do método.  

 

                                                 
1
 O método Delphi baseia-se no principio de que estimativas de um grupo estruturado de especialistas é mais 

preciso do que as estimativas derivadas de um grupo informal ou de indivíduos isolados. Os especialistas são 

cuidadosamente selecionados pela sua experiência e respondem a um questionário em um ou mais ciclos 

(ROWE; WRIGHT, 1999) 
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2. ANÁLISE DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO 

2.1  Ecological Footprint – EF (Pegada Ecológica – PE) 

 

2.1.1 - Origem 

A Ecological Footprint – EF, surgiu em 1996 com o lançamento do livro  Our 

ecological footprint de Wackernagel e Ress (1996), trata-se de um indicador que permite 

identificar de forma clara e simples, as relações de dependência entre o ser humano, suas 

atividades e os recursos naturais necessários para a sua manutenção.Ou seja, trata-se de uma 

análise do impacto das ações humanas no âmbito nacional, regional ou per capita em relação 

às capacidades de carga dos ecossistemas. (COSTA;LUSTOSA, 2007)  

A utilização desta ferramenta para medir e comunicar o desenvolvimento sustentável 

marcou o início de diversos trabalhos de pesquisadores e organizações no desenvolvimento 

desta ferramenta. Chambers et al (2000) informa em seu trabalho que nos últimos anos houve 

um aumento significativo do interesse sobre esta ferramenta, por isso surgiram diversos 

websites que tratam deste tema para as mais diferentes aplicações. 

2.1.2 – Descrição do Método 

Para Wackernagel e Ress (1996) o termo ecological footprint method representa uma 

ferramenta:  

 Que verifica o espaço ecológico correspondente para sustentar um determinado 

sistema ou unidade.  

 Simples e compreensível.  

 Que contabiliza os fluxos de matéria e energia que entram e saem de um 

sistema econômico e converte esses fluxos em área correspondente de terra ou 

água existente na natureza para sustentar esse sistema.  

 Que por ser um técnica tanto analíca quanto educacional, ela é capaz de 

analisar a sustentabilidade das atividades humanas e também contribuir para a 

construção de consciência pública referente aos problemas ambientais.  

A Ecological Footprint é uma ferramenta que fundamenta-se no conceito de 

capacidade de carga, ou seja, no quanto de recursos que o planeta pode oferecer como 
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também a sua capacidade de absorver os resíduos gerados. Transforma o consumo de matéria-

prima e a assimilação de resíduos, de um sistema econômico ou de uma população humana, 

em área correspondente de terra ou água produtiva. É a área de ecossistema necessária para 

assegurar a sobrevivência de uma determinada população ou sistema.  

Apesar disso, os próprios autores deste sistema explicam que para efeito de cálculo, a 

capacidade de carga de um sistema corresponde à máxima população que pode ser suportada, 

porém isto não parece correto, já que os homens possuem a capacidade de aumentar 

consideravelmente seu espaço pela utilização da tecnologia, eliminação de espécies 

concorrentes, importação de recursos escassos e outros. Por isso, para os autores desse 

sistema a carga não é apenas decorrente da população humana mas também da distribuição 

per capita do consumo de uma determinada população. E o que se observa com isso é que a 

carga exercida sobre o meio ambiente alcança atualmente dimensões críticas.  

Wackernagel e Ress (1996) aborda alguns pontos críticos desta ferramenta:  

 Determinação do tamanho adequado da população para uma determinada 

região, já que em uma economia global não existe região totalmente isolada no 

mundo.  

 O consumo humano é baseado no seu metabolismo biológico, e possui também 

um ―metaboilismo‖ industrial e cultural.  

Na tentativa de superar esses pontos, os autores inverteram a interpretação tradicional 

do conceito de capacidade de carga, não procuraram definir a população para determinada 

área geográfica em função da pressão sobre o sistema, mas, sim, calcularam a área requerida 

por uma população de um determinado sistema para que ela se mantenha indefinidamente. 

Desta forma, consegue-se estabelecer a área  necessária para manter uma determinada 

população ou sistema econômico indefinidamente, disponibilizando energia, recursos naturais 

e capacidade de absorver os resíduos ou dejetos do sistema.  

Hardi e Barg (1997) confirmam isto afirmando que o propósito da ferramenta é definir 

a área necessária para que um determinado sistema se mantenha. O ecological footprint 

method é função do consumo de material e energia de uma população. Com isso é possível 

afirmar que o modelo assume que todos os tipos de energia, o consumo de material e a 
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descarga de resíduos demandam uma capacidade de produção ou absorção de uma área finita 

de terra ou água.  

Chambers et al (2000) esclarece que o tamanho da área requerida dependerá dos 

seguintes fatores:  

 das receitas financeiras;  

 da tecnologia existente; 

 dos valores predominantes dentro do sistema e  

 de outros fatores socioculturais 

Forncendo um índice simples agregado que reflete o impacto ao meio ambiente 

decorrente da utilização de diferentes tipos de cultura e tecnologia. Essa ferramente expresssa 

em valores numéricos, o quanto a capacidade de carga local foi excedida, na medida em que 

expõe a apropriação de recursos como função da sua utilização per capita. 

Os autores explicam que na tentativa de de incluir todos os itens de consumo, todos os 

tipos de dejetos e todas as funções de um ecossistema, pode tornar o sistema muito complexo 

e criar problemas no processamento das informações. 

Em função disso os autores partem de algumas suposições simplificadoras, por 

exemplo, na maioria das vezes o cálculo do ecological footprint incluiapenas os serviços 

básicos da natureza, mas, se o processo de avaliação deve ser mais refinado, algumas funções 

complementares do meio ambiente podem ser adicionadas.  

O Ecological footprint method se concentra nas atividades humanas ligadas a:  

 apropriação de recursos renováveis; 

 extração de recursos não-renováveis; 

 absorção de rejeitos; 

 destruição do solo; 

 depleção de recursos hídricos; 

 contaminação do solo 

 e outras formas de poluição  
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Ao estudar sobre essa ferramenta fica claro que o método é otimista, pois sempre 

considera a melhor tecnologia e uma produtividade elevada, o que claramente não 

corresponde à realidade, essa abordagem simplista é criticada por não considerar a variedade 

de sistemas que suportam a vida. Mas, os autores Wackernagel e Ress (1996) não acreditam 

que essas limitações enfraqueçam o sistema, pois, para que sejam efetivos em determinadas 

políticas, os modelos devem ser sufucientemente abrangentes pra capturar a realidade como 

um todo, mas simples ou suficiente para serem entendidos e aplicados; e além disso, existem 

certas funções dos ecossistemas que são impossíveis de se tratar analiticamente.  

Bellen (2005) explica que  o cálculo do Ecological footprint method é baseado na idéia 

de que para cada matéria ou energia consumida pela sociedade existen uma certa área de terra, 

em um ou mais ecossistemas, que é necessária para fornecer o fluxo desses recursos e 

absorver seus dejetos. Como não é possível estimar essa demanda para milhares de bens de 

consumo, os cálculos se restringem às categorias mais importantes e alguns itens individuais.  

Determinar o Ecological footprint method de uma determinada população é um 

processo de vários estágios, conforme explica Bellen (2005):  

1) Calcula-se a média anual de consumo de itens particulares de dados agregados, 

nacionais ou regionais, dividindo o consumo total pelo tamanho da população. 

2) Determina-se ou estima-se a área apropriada per capita para a produção de cada um 

dos principais itens de consumo, dividindo-se o consumo anual per capita (kg/capita) pela 

produtividade  média anual (kg/ha) 

Assim a área do Ecological footprint method média por pessoa é calculada pelo 

somatório das áreas de ecossistemas apropriados por item de consumo de bens ou serviços. 

Ao final, a área total apropriada é obtida através da área média apropriada multiplicada pelo 

tamanho da população total.  

 O resultado final fornecido pela Ecological footprint, é a comparação da área 

apropriada com a capacidade do meio ambiente, ou seja, é a verificação da existência ou não 

de um déficit ecológico. Na medida em que a área apropriada for maior que a capacidade do 

sistema, pode-se afirmar que o modelo de desenvolvimento não pode ser considerado 

sustentável. 
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 Geralmente a maioria das estimativas existentes da Ecological footprint é baseada em 

médias de consumo no âmbito nacional e de produtividade de terra mundial , isso facilita os 

estudos de caso e comparações entre regiões e paises. Mas análises mais sofisticadas e 

detelhadas podem ser feitas utilizando estatísticas locais  ou regionais de produção e 

consumo. Para Wackernagel e Ress (1996) esse método utilizado de forma regional pode 

mostrar de forma explícita os efeitos das variações dos padrões de consumo, produtividade e 

com isso pode-se eliminar erros e contradições aparentes no sistema.  

Pensando em simplificar a coleta de dados, os criadores deste sistema o classificaram 

por categoria. Por exemplo para os dados estatístico utilizados sobre consumo, a Ecological 

footprint separa o consumo em cinco categorias: alimentação, habitação, transporte, bens de 

consumo e serviços. Bellen (2005) diz que para análises mais refinadas, cada uma das 

categorias podem ser subdivididas. Além dissio, essas subcategorias podem ser definidas 

estrategicamente para se responder a questões específicas do sistema que se pretende observar 

estudar.  

Bellen (2005) informa que atualmente os cálculos do ecological footprint method 

normalmente utilizam cinco categorias de território ou área definidas como território de 

biodiversidade; território construído; território de energia; território terrestre bioprodutivo; 

área marítima bioprodutiva. Essas categorias de território fornecem, segundo os autores, uma 

variedade de bens e serviços, receita ou capital natural, que serve de suporte  às atividades 

humanas.  

Na visão dos autores do ecological footprint method a pressão sobre a integridade 

ecologica e a saúde humana continua crescendo. Daí a necessidade de alcançar a 

sustentabilidade desenvolvendo ferramentas que estimulem o envolvimento da sociedade civil  

e que avalier a estrategica de desenvolvimento . 

Wackernagel e Rees (1996) descreveram o sistema Ecological footprint method  e 

também afirmam que o ecossistema terrestre não é mais capaz de sustentar indefinidamente o 

nível de atividade econômica e de consumo de matéria-prima. Nesse sentido a base do 

conceito de sustentabilidade é a utilização dos serviços da natureza dentro do princípio da 

manutençãodo capital natural, ou seja, o aproveitamento dos recursos naturais dentro da 

capacidade de carga do sistema. 
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Na visão de Wackernagel e Rees (1996) o método mostra uma natureza finita, ou seja, 

crescimento ilimitado não é realizavel, para esses autores o primeiro passo para um mundo 

mais sustentavel é aceitar as restrições da natureza e os desafios socioeconômicos. Além 

disso, a sociedade  tem dificuldade de perceber a sua dependência com a natureza.  Comer, 

beber, respirar, provocão a troca constante de matéria e energia com o meio que cerca toda a 

sociedade.  

Esses mesmo autores explicam que apesar de diversos pesquisadores reduzirem a 

temática ambiental à questão da poluição, onde só se referem a uma dimensão  do problema  

ambiental. Viver de uma maneira sustentável para esses autores  é preciso asegurar que os 

produtos e processos da natureza sejam utilizados de tal forma que permitam sua regeneração, 

e o modelo Ecological footprint method pode ajudar  neste sentido.  

Hardi e Barg  (1997) expõe que a vantagem do Ecological footprint method é de 

possuir uma fácil interpretação dos dados, passando uma mensagem clara sobre a lógica da 

sustentabilidade. É um índice que conecta várias questões ou temas da sustentabilidade, como 

desenvolvimento e eqüidade, mostrando-se como uma boa ferramenta para análise de impacto 

ambiental. O sistema expõe claramente a dependência humana de seu meio natural, e além 

disso, aborda dois aspectos fundamentais da sustentabilidade: a capacidade ecológica e a 

eficiência. A capacidade ecológica define as possibilidades de um sistema em gerar recursos e 

absorver os resíduos e a eficiência está relacionada à otimização na utilização desses recursos 

e à minimização de seus resíduos. 

 Em quase tudo que a sociedade demanda a natureza tem que participar, o Ecological 

footprint method procura fornecer um panorama das consequências desse consumo. Através 

dos resultados obtidos descobre-se em quanto a sociedade deve reduzir seu consumo, alterar 

sua tecnologia ou mudar seu comportamento para alcançar a sustentabilidade.  Espera-se que 

os resultados desta ferramenta sejam capazes de sensibilizar a sociedade para um consumo 

mais racional e que respeite a capacidade de carga do planeta. 

 Assim como em ourtras ferramentas o Ecological footprint method possui alguns 

conflitos, Daly (1992) consegue diminuir esses conflitos afirmando que o crescimento está 

relacionado ao aumento em tamanho, e desenvolvimento está ligado à realização de um 

potencial. Em outras palavras, pode-se afirmar que crescimento significa ficar maior enquanto 
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desenvolvimento representa ficar melhor. O desenvolvimento sustentável refere-se à melhoria 

social contínua, sem crescer além da capacidade de carga da ecosfera.  

 Wackernagel e Ress (1996) apontam que as principais causas do pouco engajamento 

da sociedade com as questões ambientais está alicerçada nos seguintes pontos:  

 conflito de interesse; 

 visões de mundo diferenciadas; 

 incapacidade de análise; 

 expectativas crescentes em termos de consumo e medo de mudanças. 

Os autores continuam explicando que sustentabilidade requer um padrão de cida dentro 

dos limites impostos pela natureza, ou seja, deve-se viver dentro da capacidade do capital 

natural. Daí levantam-se a questão de quanto capital natural é suficiente ou necessário para 

manter o sistema. A partir dessa discussão é que se origina os conceitos de sustentabilidade 

fraca e forte.  

A diferença fundamental entre sustentabilidade fraca e forte reside nas possibilidades de 

substituição entre o capital natural e os outros. Na sustentabilidade fraca, a idéia é que o 

esgotamento de um ativo não tem de representar um declínio nas possibilidades de consumo 

desde que outras formas de capital estejam a aumentar e possam substituir o ativo que 

desaparece. Adeptos da sustentabilidade forte argumentam que o capital natural (ou algumas 

das suas componentes) e os outros tipos de capital são complementares, ou seja, não pode 

haver compensação. O capital natural, ou componentes dele, devem ser mantidas 

separadamente. Este tratamento baseado na preservação desagregada pode justificar-se por 

certas funções do capital natural serem insubstituíveis, mas também pela existência de aversão 

ao risco num contexto em que a incerteza é generalizada e a degradação do capital natural 

pode ser irreversível (HAMILTON, 2007) 

 Os autores do o Ecological footprint method argumentam que o estoque de capitual 

natural está se tornando insuficiente ou inadequado para assegurar uma estabilidade ecológica 

de longo prazo. Por isso, consideram que a sustentabilidade forte é uma condição necessária 

para se promover um desenvolvimento ecologicamente sustentável.  
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Expondo um pouco as limitações desse indicador Bellen (2005) verifica que apesar da 

simplicidade de interpretação dos resultados, o método exige cálculos relativamente 

complexos a respeito dos fluxos de matéria e energia de um determinado sistema. Verifica 

também que o indicador é estático, não permitindo extrapolações no tempo. Os resultados 

refletem um estado atual e a ferramenta não pretende fazer extrapolações, apenas para 

sensibilizar a sociedade. Essas simplificações na metodologia de cálculo muitas vezes levam a 

perspectivas mais otimistas do que efetivamente ocorre na realidade. 

 Mas como afirmam Wackernagel e Rees (1996), o método expõe a forma racional da 

sustentabilidade e permite a resultados interessantes e provocativos que podem aumentar o 

grau de consciência das pressões ambientais provocadas pelo padrão de desenvolvimento 

atual.  
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2.2 O Dashboard of Sustainability (Painel da sustentabilidade) 

2.2.1. Origem  

O painel da sustentabilidade foi desenvolvido no âmbito do Consultative Group 

on Sustainable Development Indicators (CGSDI) sob coordenação do International 

Institute for Sustainable Development (IISD,) localizado no Canadá 

(HAMERSCHMIDT, 2008). 

 

Com o objetivo de organizar os trabalhos internacionais em indicadores de 

sustentabilidade e com foco nos desafios teóricos de criar um sistema simples, mas que 

ao mesmo tempo representasse a complexidade da realidade, o Wallace Global Fund 

iniciou um projeto em colaboração com diversos especialistas que resultou na criação 

em 1996 do Consultative Group on Sustainable Development Indicators. Este grupo 

consultivo tem como missão promover cooperação, coordenação e estratégias entre 

indivíduos e instituições-chave que trabalham no desenvolvimento e utilização de 

indicadores de desenvolvimento sustentável. 

 

As pesquisas sobre o Dashboard of Sustainability se iniciaram num esforço 

concentrado de várias instituições para se alcançar uma ferramenta robusta de 

indicadores de sustentabilidade que fosse aceita internacionalmente. Este trabalho é 

liderado atualmente pelo Consultative Group on Sustainable Development Indicators, 

CGSDI, um grupo de trabalho que funciona através de uma rede de instituições que 

operam na área de desenvolvimento e utilizam sistemas de indicadores de 

sustentabilidade (HAMERSCHMIDT, 2008). 

 

Em 1998 o Consultative Group on Sustainable Development Indicators 

organizou um encontro para expor o intenso trabalho realizado, expondo a revisão de 

índices agregados já existentes, debates conceituais sobre diferentes sistemas e 

discussões a respeito dos aspectos técnicos dos sistemas de indicadores. 

 

O Consultative Group em 1999 concentrou-se em conectar seu trabalho com a 

iniciativa de desenvolvimento de indicadores do Bellagio Forum for Sustainable 

Development. Como resultado desta integração, este grupo criou a metáfora do painel 
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que resultou no modelo denominado Dashboard of Sustainability. Este sistema foi 

endossado por todos os participantes do grupo consultivo que, além disso, propuseram a 

criação de um protótipo desta ferramenta a partir da sugestão das dimensões da 

sustentabilidade propostas pelos participantes de seu último workshop. 

 

2.2..2 – Descrição do Método 

 

Hardi e Zdan (2000) explica que a palavra Dashboard, "painel" em português, se 

refere ao conjunto de instrumentos de controle situado abaixo do pára-brisa de um 

veículo. O termo Dashboard of Sustainability representa uma metáfora do painel de um 

automóvel. O formato do Dashboard of Sustainability constitui uma importante 

ferramenta para auxiliar os tomadores de decisão, públicos e privados, a repensar suas 

estratégias de desenvolvimento e a especificação de suas metas. Trata-se de uma 

apresentação atrativa e concisa da realidade que pode chamar a atenção do público-alvo. 

 

A Figura 1 apresenta uma representação gráfica do sistema do Dashboard of 

Sustainability é construída através de um painel visual de três displays, que 

correspondem a três grupos ou blocos (clusters). Os mostradores procuram mensurar a 

performance econômica, social e ambiental de um país ou qualquer outra unidade de 

interesse como municípios, empreendimentos entre outros. (HARDI; ZDAN, 2000) 

  

 Cada um dos mostradores possui uma seta que aponta para um valor que reflete 

a performance atual do sistema. Os mostradores são denominados de performance da 

economia, da saúde social e da qualidade ambiental, para o caso de um país, ou de 

performance da economia, da responsabilidade social e do desempenho ambiental, no 

caso de um empreendimento. Um gráfico procura refletir as mudanças de desempenho 

do sistema avaliado e existe um medidor que mostra a quantidade remanescente de 

alguns recursos críticos. 
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 Figura 1 – O Dashboard os Sustainability 

Fonte: adaptado de Hardi e Zdan (2000)  

 

Essa ferramenta representa a sustentabilidade do sistema no que se refere às 

dimensões propostas e deve ser usado para a comparação entre nações, porém a 

ferramenta também pode ser aplicada para índices urbanos e regionais. Os três 

mostradores, ou dimensões, igualmente têm o mesmo peso e devem gerar um índice 

geral de sustentabilidade agregado, o Sustainable Development Index. Porém, de acordo 

com Lira e Cândido (2008) nem todas as questões representadas pelos indicadores são 

igualmente importantes. Entretanto, neste estágio do sistema, não existem alternativas a 

uma média simples, e as distorções causadas por este aspecto não devem produzir 

efeitos significativos no índice geral. 

 

O Dashboard of Sustainability é um índice agregado de vários indicadores 

dentro de cada um dos mostradores com o cálculo destes índices deve-se obter o 

resultado final de cada mostrador. Uma função adicional calcula a média destes 

mostradores para que se possa chegar a um índice de sustentabilidade global ou 

Sustainable Development Index, SDI. Se o objetivo é avaliar o processo decisório, um 

índice de performance política, Policy Performance Index, PPI, é calculado (BELLEN, 

2005). 
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De acordo com Lira e Cândido (2008) o International Institute for Sustainable 

Development coordena o desenvolvimento do sistema e é o principal fornecedor de 

informações sobre o Dashboard of Sustainability. Para os pesquisadores desta 

instituição, indicadores são apresentações de medidas, são unidades de informação que 

resumem as características de um sistema ou realçam alguns pontos deste sistema. Eles 

simplificam fenômenos mais complexos e podem ser encontrados em todas as esferas 

(econômica, social, na área médica, nas organizações etc). Neste sentido, os indicadores 

devem facilitar o processo de comunicação acerca do desenvolvimento sustentável, 

transformando este conceito em dados numéricos, medidas descritivas e sinais de 

orientação. 

 

Para os autores do sistema, uma metodologia de agregação apropriada é 

necessária para que o sistema tenha credibilidade junto aos principais atores envolvidos 

no processo, desde a opinião pública até os especialistas da área. Existe um grande 

número de indicadores para cada um dos três agrupamentos propostos, e uma tarefa 

preliminar no processo de desenvolvimento do sistema foi a de decidir quais indicadores 

poderiam ser utilizados dentro de cada um dos mostradores do Dashboard of 

Sustainability. Trabalhos nesta área foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa e o 

conjunto de indicadores para cada uma das áreas foi determinado. As informações 

capturadas dentro de cada um dos grupos podem ser apresentadas de uma maneira 

concisa na forma de um índice (LIRA; CÂNDIDO, 2008) 

 

Cada um dos indicadores dentro das dimensões da sustentabilidade propostos 

pelo sistema, pode ser avaliado tanto em termos de sustentabilidade como no nível do 

processo decisório a partir de dois elementos principais: importância e performance. A 

importância de um determinado indicador é revelada pelo tamanho que este assume 

frente aos outros na representação visual do sistema correspondente. Já o desempenho 

do indicador é mensurado através de uma escala de cores que varia do verde até o 

vermelho. O agrupamento dos indicadores dentro de cada um dos escopos fornece à 

resultante ou o índice relativo desta dimensão (HARDI; ZDAN, 2000). 

 

Existe um grande consenso de que, em função da praticidade e efetividade, é 

preferível medir a sustentabilidade a partir de suas dimensões. A utilização de 

dimensões, ou grupos de indicadores agrupados, pode facilitar o emprego de medidas 
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que estão além dos fatores puramente econômicos e incluir um balanço de sinais que 

derivam do bem-estar humano e ecológico. Os agrupamentos mais discutidos das 

dimensões da sustentabilidade são segundo Hardi e Zdan (2000): 

 

 02 dimensões - bem-estar humano e bem-estar ecológico; 

 03 dimensões - bem-estar humano, ecológico e econômico; 

 04 dimensões- riqueza material e desenvolvimento econômico, eqüidade e 

aspectos sociais, meio ambiente e natureza, democracia e direitos humanos. 

 

Para cada dimensão, um índice agregado deve incluir medidas do estado, do 

fluxo e dos processos relacionados. O objetivo é medir a utilização de estoques e fluxos 

para cada dimensão. Existem fortes candidatos de índices agregados que representam as 

dimensões econômicas e ambientais. Os autores da ferramenta citam o Enviromental 

Pressure Index e até o Ecological Footprint, que foi discutido na seção anterior. Estes 

índices podem representar o fluxo dentro da dimensão ambiental do sistema. Os 

estoques ambientais podem ser representados pela capacidade ambiental, uma medida 

incluindo estoque de recursos naturais e tipos de ecossistema por área e qualidade. Os 

fluxos dentro da dimensão econômica podem ser representados pelo próprio Produto 

Interno Bruto ou um novo índice de performance econômica que inclua outros aspectos 

importantes, como desemprego e inflação. Os bens de capital podem incluir bens de 

propriedade e infra-estrutura e, segundo Hardi e Zdan (2000), estes índices têm uma 

razoável chance de ser aceitos amplamente nos próximos anos. 

 

A performance do sistema é apresentada através de uma escala de cores que 

varia do vermelho-escuro (crítico), passando pelo amarelo (médio), até o verde-escuro 

(positivo). Inicialmente, o sistema foi operacionalizado para a comparação de países a 

partir de 46 indicadores que compunham as três dimensões utilizadas. Estes indicadores 

formam a base de dados do Consultative Group on Sustainable Development Indicators, 

que cobre aproximadamente 100 nações. Para transformar estes dados em informações, 

foi construído um algoritmo de agregação e de apresentação gráfica; este software foi 

desenvolvido pelo grupo consultivo e utiliza um sistema de pontos de 1, pior caso, até 

1.000, melhor experiência existente para cada um dos indicadores de cada uma das 

dimensões. Todos os outros valores são calculados através de interpolação linear entre 

estes extremos e, em alguns casos onde não existam dados suficientes, utilizam-se 
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esquemas de correção para garantir um número suficiente de países dentro de cada 

categoria de cor (BELLEN, 2005). 

 

Os dados referentes a cada um dos indicadores, dentro de cada uma das 

diferentes dimensões, são agregados, e o índice geral de sustentabilidade das três 

dimensões é calculado pelo algoritmo. Informações da base de dados de cada um dos 

países podem ser comparadas através de seus indicadores ou índices. O sistema é 

suficientemente flexível e as dimensões podem ser modificadas de acordo com as 

necessidades dos usuários, sem alterar, contudo a base do sistema. 

 

A maior dificuldade para avaliar a sustentabilidade, segundo Hardi e Zdan 

(2000), é o desafio de explorar e analisar um sistema holístico. Para este autor, uma 

visão holística não requer apenas uma visão dos, por si só complexos, sistemas 

econômico, social e ecológico, mas também a interação entre estes sistemas. Estas 

interações normalmente amplificam a complexidade das questões, criando obstáculos 

para aqueles que estão preocupados em gerenciar ou avaliar os sistemas. As tentativas 

para capturar esta complexidade são geralmente consideradas essenciais, e os sistemas 

são normalmente agrupados de acordo com a extensão do sucesso em alcançar toda esta 

complexidade. 

 

O Dashboard of Sustainability foi construído a partir de uma visão holística com 

uma abordagem relacionada à teoria dos sistemas. Na sua forma mais geral, na teoria 

dos sistemas, dois sistemas são considerados: o sistema humano e o circundante 

ecossistema. Já nos modelos específicos, a economia e as instituições sociais são 

consideradas como sistemas separados. O Dashboard of Sustainability foi construído a 

partir desta visão mais recente (NILSSON; BERGSTRÖM, 1995). 

 

Para os autores da ferramenta, indicadores de sustentabilidade referem-se à 

combinação das tendências ambientais, econômicas e sociais. Estes sistemas devem 

mostrar a interação destas três dimensões, sendo que o projeto de bons indicadores de 

sustentabilidade é tarefa difícil. A maioria dos atuais sistemas de indicadores surgiu 

durante o século XX e aborda as diferentes dimensões separadamente. Sistemas gerais 

de indicadores, relacionados com o desenvolvimento sustentável, surgiram apenas na 

última década, mas têm avançado rapidamente. 
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Hardi e Zdan (2000) destaca que o Dashboard of Sustainability foi projetado 

para informar aos tomadores de decisão, à mídia e ao público em geral da situação de 

desenvolvimento de um determinado sistema, público ou privado, de pequena ou grande 

escala, nacional, regional, local ou setorial, em relação à sua sustentabilidade. 

 

Trata-se de uma ferramenta fundamental de comunicação, que pode servir como 

importante guia para os tomadores de decisão e para o público em geral. O sistema 

emprega meios visuais de apresentação para mostrar as dimensões primárias da 

sustentabilidade, fornecendo informações quantitativas e qualitativas sobre o progresso 

em direção à sustentabilidade. O sistema permite a apresentação de relações complexas 

num formato altamente comunicativo, as informações são "palatáveis" tanto para os 

especialistas de uma área, que só têm que lidar com a interação dos índices, como para o 

público mais leigo. Este público pode ter uma avaliação rápida através do sistema dos 

pontos fortes e fracos de seu desenvolvimento. 

 

Bellen (2005) diz que apesar das vantagens enumeradas anteriormente, o sistema 

ainda apresenta muitas limitações. Embora mais consistente e transparente em sua 

forma e apresentação do que a maioria dos outros índices existentes, os autores 

ressaltam que o sistema ainda se encontra longe de sua versão final. Para que a 

ferramenta se torne mais relevante e atrativa o suficiente para os principais atores 

envolvidos com experiências de avaliação, os indicadores preliminares devem ser 

substituídos por um grupo de indicadores reconhecidos internacionalmente. Os autores 

do sistema sugerem os indicadores relacionados pela Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, que abordam quatro dimensões: econômica, social, 

ecológica e institucional. Estas dimensões foram efetivamente incorporadas na última 

versão do sistema, preparada para a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, realizada em Johanesburgo, na África do Sul. 

 

Simultaneamente, é importante constituir uma instituição que forneça suporte 

científico adequado, que atualize os indicadores e que desenvolva sistemas de 

integração e comunicação. Os problemas complexos do desenvolvimento sustentável 

requerem indicadores integrados, ou indicadores agregados em índices. Os tomadores 

de decisão necessitam destes índices, que devem ser facilmente entendíveis e utilizados 



43 

 

no processo decisório. A tentativa de se criar um índice de desenvolvimento sustentável 

deve ser útil, na medida em que conduz a um esforço concentrado para se obter um tipo 

de ferramenta que apresente a complexidade do sistema de uma maneira mais simples. 

Mesmo a mais modesta experiência ou esforço de apresentação de índices ou 

indicadores agregados pode levar as novas gerações de políticos e tomadores de decisão 

em direção às metas do desenvolvimento sustentável (BELLEN, 2005) 
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2.3. O Barometer of Sustainability (Barômetro da Sustentabilidade) 

 

2.3.1. Origem 

 

A ferramenta, barômetro da sustentabilidade foi desenvolvida por dois institutos, 

The World Conservation Union (IUCN) e o The International Development Research 

Center (IDRC), desenvolvido pelo pesquisador Prescott-Allen (2001). A utilização do 

método é direcionada para gestores públicos, instituições governamentais e não 

governamentais, como também às pessoas envolvidas com o desenvolvimento 

sustentável.  

 

O barometer procura mensurar o avanço direcionado à sustentabilidade por 

intermédio da integração dos indicadores. O método avalia duas dimensões: ambiental e 

social. Os índices são apresentados em forma gráfica, pretendendo assim, facilitar o 

entendimento e mostrar o quadro geral do estado do meio ambiente e da sociedade. 

Assim, o índice da dimensão ecológica representa tendências da função ecológica no 

tempo. E o índice da dimensão social representa o nível de bem-estar da sociedade 

(BELLEN, 2005). 

 

A metodologia para construção do Barometer of Sustainability é flexível, porque 

não existe um número fixo de indicadores na sua composição, e a escolha dos que serão 

utilizados é feita pelos analistas, de acordo com a possibilidade de construção de 

Escalas de Desempenho, da área de estudo e da disponibilidade de informações. O 

Barometer of Sustainability pode ser aplicado desde a escala local até a global, 

permitindo comparações entre diferentes locais e ao longo de um horizonte temporal 

(BELLEN, 2005). 

 

É uma maneira sistemática de combinar diversos indicadores, que, quando 

apresentados isoladamente, mostram apenas a situação do tema que eles representam, 

enquanto o Barometer of Sustainability revela a situação do local em relação ao 

desenvolvimento sustentável, permitindo comparar as condições socioeconômicas e do 

ambiente físico-biótico.  
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Bellen (2005) explica que se trata de uma ferramenta direcionada para gestores 

públicos, instituições governamentais e não governamentais, bem como às pessoas 

envolvidas com o desenvolvimento sustentável. O escopo do método vai desde o local 

ao global. O método procura mensurar o avanço direcionado à sustentabilidade por 

intermédio da integração de indicadores distribuídos em dimensões que compõem duas 

outras dimensões maiores: bem-estar ecológico e o bem-estar social. 

 

2.3.2. Descrição do modelo 

 

Prescott-Allen é um dos principais pesquisadores envolvidos no 

desenvolvimento desta ferramenta e, segundo este pesquisador, uma característica 

importante do Barometer of Sustainability é a capacidade de combinar indicadores, 

permitindo aos usuários chegarem a conclusões a partir de muitos dados considerados, 

por vezes, contraditórios (PRESCOTT-ALLEN, 1999).  

 

Este autor considera que a avaliação do estado das pessoas e do meio ambiente 

em busca do desenvolvimento sustentável requer indicadores de uma grande variedade 

de questões ou dimensões. Existe a necessidade de integrar dados relativos a vários 

aspectos de um sistema, como, por exemplo: qualidade da água, emprego, economia, 

educação, crime, violência etc. Embora cada indicador possa representar o que ocorre 

dentro de uma área específica, a falta de ordenação e combinação coerente dos sinais 

que estes emitem conduz a dados relativos e altamente confusos (PRESCOTT-ALLEN, 

2001). 

 

Para se obter uma visão mais clara do conjunto e da direção em que se move 

uma sociedade, em termos de interação meio ambiente e sociedade, os indicadores 

devem ser combinados de uma maneira coerente. As medidas dos indicadores, quando 

vistos separadamente, representam uma série de elementos diferentes e, para este autor, 

é necessária uma unidade comum para que não ocorra distorção. 

 

Prescott-Allen oferece como solução para este problema a utilização de escalas 

de performance para combinar diferentes indicadores. Este autor afirma que uma escala 

de performance fornece uma medida de quão boa é uma variável em relação a variáveis 

do mesmo tipo. Bom ou ótimo são definidos como um extremo da escala e ruim ou 
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péssimo como o outro, assim as posições dos indicadores podem ser esboçadas dentro 

desta escala. Uma escala de performance permite que se utilize a medida mais 

apropriada para cada um dos indicadores. O resultado é um grupo de medidas de 

performance, todas utilizando a mesma escala geral, possibilitando, assim, a 

combinação e a utilização conjunta dos indicadores (PRESCOTT-ALLEN, 1999). 

 

O conceito de escala de performance é uma das características fundamentais 

desta ferramenta. Considerando a impossibilidade de mensurar o sistema como um todo, 

no que se refere à sociedade e à ecosfera, e a inexistência de uma ferramenta para tal, 

Prescott-Allen (1999) afirma que o Barometer of Sustainability procura medir os 

aspectos mais representativos do sistema através de indicadores. Na ferramenta de 

avaliação desenvolvida por este autor a escolha dos indicadores é feita através de um 

método hierarquizado, que se inicia com a definição do sistema e da meta, e deve 

chegar aos indicadores mensuráveis e seus critérios de performance. A hierarquia do 

sistema assegura que um grupo de indicadores confiáveis retrate de forma adequada o 

estado do meio ambiente e da sociedade. Trata-se, para Prescott-Allen, de um caminho 

lógico para transformar os conceitos gerais do desenvolvimento sustentável, bem-estar e 

progresso em um grupo de condições humanas e ecológicas concretas. 

 

O Barometer of Sustainability é uma ferramenta para a combinação de 

indicadores e mostra seus resultados por meio de índices. Estes índices são apresentados 

através de uma representação gráfica, procurando facilitar a compreensão e dar um 

quadro geral do estado do meio ambiente e da sociedade. Esta representação pode 

apresentar a dimensão principal de cada índice para realçar aspectos de performance que 

mereçam mais atenção, sendo adequada também para comparações entre diferentes 

avaliações. 

 

Cada indicador emite um sinal e quanto mais indicadores forem utilizados mais 

sinais poderão ser observados. Um indicador isolado não fornece um retrato da situação 

como um todo e, apenas, através da combinação dos indicadores é possível se obter uma 

visão geral do estado da sociedade e do meio ambiente. O Barometer of Sustainability 

procura avaliar o progresso em direção à sustentabilidade através da integração de 

indicadores biofísicos e de saúde social. O desenvolvimento do sistema requer pessoas 

que determinem explicitamente suas suposições sobre o bem-estar do ecossistema e o 
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bem-estar humano; deste modo, uma classificação, ou ranking, pode ser construída 

dentro dos níveis desejados. A ferramenta de avaliação é uma combinação do bem-estar 

humano e do ecossistema, sendo que cada um deles é mensurado individualmente por 

seus respectivos índices. Os indicadores, para formar estes índices, são escolhidos 

apenas se puderem ser definidos em termos numéricos. Processos posteriores permitem 

aos atores envolvidos no processo determinar o nível de sustentabilidade que se deseja 

alcançar (BOSSEL, 1999). 

 

Para calcular ou medir o progresso em direção à sustentabilidade, são calculados 

os valores para os índices de bem-estar social e da ecosfera, bem como os dos 

subíndices, caso existam. O índice de bem-estar do ecossistema identifica tendências da 

função ecológica no tempo. É uma função da água, terra, ar, biodiversidade e utilização 

dos recursos. O índice de bem-estar humano representa o nível geral de bem-estar da 

sociedade e é uma função do bem-estar individual, saúde, educação, desemprego, 

pobreza, rendimentos, crime, bem como negócios e atividades humanas. Trata-se de um 

gráfico bidimensional onde os estados do bem-estar humano e do ecossistema são 

colocados em escalas relativas, que vão de 0 a 100, indicando uma situação de ruim até 

boa em relação à sustentabilidade. A localização do ponto definido por estes dois eixos, 

dentro do gráfico bidimensional, fornece uma medida de sustentabilidade ou 

insustentabilidade do sistema. A representação gráfica dos resultados obtidos com a 

utilização desta ferramenta pode ser visualizada na Figura 2. 
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Figura 2 – O Barometer of Sustainability 

Fonte: Prescott-Allen, 2001  

 

Os índices calculados para cada uma das dimensões do sistema são plotados no 

gráfico a partir de seus respectivos eixos. O ponto de intersecção entre estes índices, 

representados dentro do gráfico, fornece um retrato acerca da sustentabilidade do 

sistema. As tendências podem representar o progresso, ou não, de uma determinada 

cidade, estado, ou nação. 

 

A escala utilizada no Barometer of Sustainability, para cada um dos eixos, varia 

de 0 a 100, consistindo em 100 pontos e uma base 0. Ela está dividida em cinco setores 

de 20 pontos cada, mais sua base equivalente a 0. Cada setor corresponde a uma cor, 

que varia do vermelho até o verde; como pode ser observado na figura 2. 

Os meios para a escolha de indicadores são descritos por um sistema 

denominado PRAM — Participatory and Reflective Analytical Mapping, que foi 

desenvolvido pelo IUCN. Para Prescott-Allen, alguns elementos são importantes na 
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escolha dos indicadores. Um deles refere-se ao fato de que uma escala de performance 

pode utilizar-se apenas de indicadores que podem ter um valor de performance. Os 

indicadores devem ser escolhidos na medida em que possam assumir valores aceitáveis 

ou inaceitáveis dentro desta escala. Indicadores que possam assumir valores neutros, ou 

que são insignificantes ou de significância desconhecida, devem ser excluídos do 

sistema. Por outro lado, indicadores puramente descritivos devem ser ignorados, uma 

vez que são parte do contexto e não podem ser modificados. 

 

A avaliação segue um ciclo de seis estágios. Procura-se inicialmente partir da 

visão geral da sustentabilidade para alcançar os seus principais indicadores. Os estágios 

definidos pelo autor são: 

1. Definir o sistema e as metas. O sistema consiste nas pessoas e no ambiente da 

área a ser avaliada. As metas abrangem uma visão sobre o desenvolvimento 

sustentável e fornecem a base para a decisão sobre o que realmente a avaliação 

deve medir. 

2. Identificar questões e objetivos. Questões são assuntos-chave ou preocupações 

principais, características da sociedade humana e do ecossistema que devem ser 

considerados para se ter uma real visão de sua situação. Objetivos fazem as 

metas mais específicas. 

3. Escolha dos indicadores e critérios de performance. Indicadores são aspectos 

mensuráveis e representativos de uma questão e os critérios de performance são 

os padrões alcançáveis e desejáveis para cada um dos indicadores. 

4. Medição e organização dos indicadores. Os resultados dos indicadores devem 

ser guardados em suas medidas originais, a eles devem ser atribuídos os escores 

relativos ao critério da escala de performance e depois organizados. 

5. Combinação dos indicadores. Os resultados dos indicadores devem ser 

combinados dentro da hierarquia do sistema e de cada um dos eixos 

separadamente. 

6. Alocação, organização e revisão dos resultados. Fornecer uma leitura visual dos 

resultados para que esta revele um quadro geral da situação através de um índice 

de performance. A revisão pode ligar a avaliação à ação pela análise dos 

resultados, sugerindo quais ações são necessárias e onde devem ser aplicadas. A 

revisão também fornece um diagnóstico para a elaboração de programas e 

projetos. 
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O sistema foi projetado para comportar um grande número de questões dentro de um 

pequeno grupo principal. As dimensões são amplas o suficiente para acomodar a 

maioria das preocupações das sociedades atuais, sendo que qualquer questão 

considerada importante para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente tem seu lugar 

dentro de uma das dimensões. Estas dimensões representam conceitos que não são 

puramente técnicos, que são igualmente importantes e facilmente combináveis dentro de 

índices de bem-estar. 

 

O Barometer of Sustainability foi pensado e desenvolvido por uma equipe 

interdisciplinar e, embora exista uma diferença no enfoque de cada um dos membros da 

equipe, o sistema desenvolvido compartilha alguns princípios-chave. O grupo que 

desenvolveu a ferramenta afirma que existem quatro passos interligados para se 

entender o conceito de desenvolvimento sustentável: 

1. Globalidade: considera que as pessoas fazem parte do ecossistema; as pessoas e 

os ecossistemas devem ser tratados conjuntamente e com igual importância. As 

interações entre pessoas e o ambiente são complexas e pouco entendidas até o 

momento. 

2. Levantar questões: deve-se reconhecer a falta de conhecimento existente sobre 

estas relações e levantar questões relevantes. Não se pode avaliar nada sem que 

se saibam quais as perguntas que devem ser feitas. Para serem úteis e levar ao 

progresso, estas questões precisam estar inseridas dentro de um contexto. 

3. Instituições reflexivas: o contexto das questões a serem levantadas é 

institucional. Trata-se, na verdade, de grupos de pessoas atuando juntas para 

questionar e aprender coletivamente. 

4. Focada nas pessoas: que são, ambos, problema e solução. O principal cenário 

para a ação está na influência e na motivação do comportamento das pessoas 

(PRESCOTT-ALLEN, 1997). 

 

Prescott-Allen (1997) afirma que ferramentas para avaliação de sustentabilidade 

devem ser adaptadas às circunstâncias locais e, para que se utilize este sistema 

corretamente, os aspectos anteriormente citados devem ser observados. Para este autor 

trata-se de reconhecer a globalidade do homem e do meio ambiente, que devem ser 

vistos como um todo; de decidir quais as questões que se pretende responder, antes de 
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iniciar a busca por indicadores; e de criar oportunidades para os grupos refletirem e 

aprenderem como instituições. 

 

Prescott-Allen (1999) discute também a questão dos pesos do meio ambiente e 

da sociedade em um sistema com diferentes dimensões. Num sistema com três 

dimensões, o peso atribuído à sociedade é, para este autor, duas vezes maior que o do 

meio ambiente, enquanto num sistema de quatro dimensões da CSD o peso é três vezes 

maior. Já no sistema da OECD, com foco ambiental, a preocupação é estritamente 

ecológica, desprezando-se as questões sociais e, no outro extremo, com a contabilidade 

econômica tradicional, pouca importância é dada para o meio natural. 

 

As visões de sustentabilidade diferem também pela maneira como os diferentes 

componentes, humano e ecológico podem ser substituídos um pelo outro. As várias 

abordagens têm sido classificadas por economistas de sustentabilidade fraca, sensível, 

forte e absurdamente forte (SERAGELDIN; STEER, 1994). A sustentabilidade fraca 

não está preocupada com as partes, mas apenas com o todo ou a soma total do sistema; 

as partes, ou a redução das mesmas, podem ser substituídas por outras, ou o aumento 

destas. Dessa maneira, a qualidade ambiental pode declinar de maneira isolada, mas 

pode ser compensada pelo incremento na qualidade de vida humana. O incremento do 

capital humano pode compensar as perdas do capital natural. 

 

A sustentabilidade sensível está essencialmente interessada na manutenção do 

todo, mas dá alguma atenção para as partes envolvidas. As partes são reconhecidas 

como sendo substituíveis até certo ponto, e a partir deste ponto mínimo não se pode 

prever os efeitos provocados, o que leva a certo grau de prudência ecológica. A 

sustentabilidade forte requer a manutenção das partes do sistema, e do sistema como um 

todo, em boas condições; nenhuma das partes do sistema pode ser substituída por outra 

e, em algumas versões, existe apenas uma limitada sustentabilidade dentro das partes. 

Na sustentabilidade muito forte, as partes devem ser mantidas integralmente ou intactas. 

 

Pelas razões anteriormente expostas pelo autor, estas duas dimensões (humana e 

ecológica) têm peso igual no seu sistema e são mensuradas separadamente. As 

informações são organizadas em dois subsistemas: pessoas (comunidades humanas, 

economias e artefatos) e ecossistemas (comunidades ecológicas, processos e recursos). 
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Esta divisão entre pessoas e ecossistemas permite a comparação dos progressos nos 

sistemas e possibilita avaliar o seu custo. Para Prescott-Allen, sem conhecer qual 

combinação de bem-estar humano e ecológico é sustentável, não é possível medir a 

sustentabilidade de um sistema. Uma sociedade está mais próxima de ser sustentável se 

sua condição (bem-estar) é alta, e o estresse (oposto do bem-estar ambiental) sobre o 

sistema ecológico é baixo. O progresso em direção à sustentabilidade pode ser 

mostrado, então, pela quantidade de bem-estar humano adquirida por unidade de 

estresse ecológico. 

 

Uma das vantagens do sistema é sua abordagem holística, obtida através da 

integração do bem-estar humano com o meio ambiente. O bem-estar humano e do 

ambiente são combinados de uma maneira adequada, procurando preservar as 

informações do processo. O declínio de um determinado índice não mascara o 

crescimento de outro; isto é particularmente importante no índice geral, mas, segundo 

Bossel (1999), não impede algum tipo de mascaramento no subíndice, se este existir. 

Trata-se de uma excelente forma de apresentar graficamente o conceito de 

sustentabilidade, além de permitir meios para uma análise comparativa. 

 

A questão dos pesos, ou de como dividir a escala de performance, faz com que o 

método não seja considerado científico para muitos autores. Entretanto o índice 

incorpora, de forma transparente, os valores dentro do conceito de sustentabilidade. Os 

cálculos são, de certa maneira, complexos e podem ser realizados apenas se algumas 

metas numéricas ou padrões existirem. O sistema utiliza uma escala percentual para a 

medida desta performance, utilizando os índices de bem-estar humano e do ecossistema, 

calculando os subíndices e fornecendo dados comparativos e dispositivos gráficos de 

apresentação (BOSSEL, 1999). 

 

Em relação às críticas direcionadas à escala de performance, considerada por 

muitos autores como extremamente subjetiva, Prescott-Allen responde que este tipo de 

escala não é mais ou menos subjetiva do qualquer método atualmente utilizado de 

monetarização; e a maior vantagem, para este autor, é o fato de que esta escala é mais 

transparente do que estes métodos, uma vez que na escala de performance devem ser 

definidas explicitamente quais as medidas consideradas boas e quais aquelas 

consideradas inaceitáveis. 
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3.  ESTUDO COMPARATIVO  

  

Neste capítulo será realizado uma análise comparativa das ferramentas 

utilizando todo o arcabouço teórico e empírico construído até o momento. Através da 

análise empírica espera-se fornecer um retrato comparativo das três ferramentas 

selecionadas.  

3.1 Classificações da dimensão da ferramenta 

 

 Nesse item será analisado as dimensões que predominam em cada uma das 

ferramentas  para avaliar a sustentabilidade. De acordo com Bellen (2005) a 

classificação de dimensão geralmente possui três dimensões :  

 

 Dimensão ecológica: refere-se a informações sobre as condições e as mudanças 

nos recursos naturais como solo, atmosfera, incluindo clima e qualidade do ar, 

qualidade de água, vida selvagem e vegetação, reservas naturais e habitat 

naturais, bem como recursos não-renováveis como minerais, metais e 

combustíveis fósseis.  

 

 Dimensão econômica : trata-se de indicadores que abordam as condições e as 

mudanças referentes  à produção, comércio e serviços, dados fiscais e 

monetários e recursos humanos.  

 

 Dimensão social: que é caracterizado por medidas referentes a condições e 

mudanças na demografia, saúde pública, recreação e lazer, educação, habitação, 

infra-estrutura e serviços sociais, desenvolvimento comunitário, segurança 

pública, situação das comunidades indígenas, satisfação pessoal e recursos 

arqueológicos e históricos . 

 

 Apesar de ser mais comum a análise apenas dessas três dimensões, neste 

trabalho será necessário incluir mais uma dimensão chamada ―dimensão institucional‖, 

isto se justifica pelo fato de o sistema de indicadores sugerido pela Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas utilizar quatro dimensões. 
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 A ecological footprint method de acordo com Bellen (2005) pode ser 

classificada na dimensão ecológica. Os autores desta ferramenta expõe que o único 

método de aproveitamento racional da natureza é através da manutenção do capital 

natural. Isso representa a utilização do sistema – o meio ambiente – em função da sua 

capacidade de carga, contabilizando os fluxos da matéria e energia. De acordo com o 

que já foi exposto neste trabalho essa ferramenta diz que a economia humana nada mais 

é que um subsistema da natureza. E para viver num modelo sustentável deve-se 

assegurar que os produtos e processos da natureza sejam utilizados numa velocidade 

que permita sua regeneração.  

 

 O ecological footprint method está alicerçada na chamada sustentabilidade forte. 

Dai a ênfase do sistema da dimensão ecológica, que é definida no momento em que se 

afirma que, para que um sistema se mantenha, deve-se assegurar uma quantidade de 

energia e recursos naturais suficiente e certificar de que a capacidade de absorver 

resíduos não seja diminuída. Apesar de conservador, no sentido de trabalhar com um 

modelo de produtividade ecológica simplificado e otimista, os fundamentos do sistema 

estão relacionados unicamente ao sistema natural (BELLEN, 2005). 

 

 Observar-se, em diversos momentos, que os autores do sistema não descartam a 

importância dos sistemas econômicos e sociais para alcançar a sustentabilidade. Essa 

discussão inclusive aborda elementos associados à necessidade de melhorar a 

legitimidade dos sistemas de indicadores que representem a sustentabilidade do 

desenvolvimento. Entretanto, e apesar dessas considerações, a essência do sistema é 

fundamentalmente ecológica (BELLEN, 2005).  

 

 O dashboard of sustainability não parte de uma configuração definida sobre 

quais dimensões devem ser consideradas para se avaliar a sustentabilidade. A maioria 

dos especialistas que trabalham com essa ferramenta considera a configuração com três 

dimensões mais adequada.  

 

 Nas primeiras versões do modelo utilizava-se três mostradores no painel de 

sustentabilidade que representavam a performance ecológica, social e ambiental de um 

determinado sistema. Mas por ser um modelo teórico utiliza um software para efetuar a 

agregação dos diferentes indicadores e índices. Por se tratar de um sistema 
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computacional, essa ferramenta permite uma liberdade maior para a realização de 

diferentes avaliações considerando dimensões distintas. Essa flexibilidade conduziu 

diversos especialistas a adotarem um sistema com quatro dimensões distintas: 

ecológica, social, econômica e institucional.  

  

 O enfoque do barometer of sustainability se dá predominantemente sobre duas 

dimensões : a ecológica e a social.  

 

 Ao se discutir sobre o conceito de escala de performance , um dos elementos 

centrais da metodologia, ressalta-se  a necessidade de se medir o sistema como um todo. 

O objetivo do sistema é mensurar, ou ter uma visão geral, do bem-estar da sociedade e 

do ecossistema, sendo que estes dois subsistemas definem fundamentalmente a 

sustentabilidade para os autores.  

 

 O progresso em direção a sustentabilidade deve ser mensurado pela integração 

entre indicadores biofísicos e de saúde social. O sistema não privilegia nenhum dos dois 

subsistemas refere-se à igualdade de tratamento dado às pessoas, à sociedade e aos 

ecossistemas. A representação visual da sustentabilidade oferecida pelo barometer of 

sustainability reforço o aspecto da igualdade de tratamento entre os sistemas, uma vez 

que a sustentabilidade do sistema não pode ser obtida à custa de um dos subsistemas.  

 

 A dimensão social é representada pelo bem–estar humano por medidas como 

saúde, educação, índice de desemprego, etc. Já a dimensão ecológica é função da 

qualidade da água, terra, ar, biodiversidade e utilização de recursos.  

  

3.2 Tipo de unidade da ferramenta 

 

 Bellen (2005) explica que as ferramentas de avaliação podem ser classificadas 

de acordo com a unidade espacial ou fronteira geográfica, como global, continental, 

regional ou local. O tipo de unidade também pode estar relacionado as unidades 

político-administrativas (estados ou grupo de estados, regiões, províncias, 

municipalidade, regiões rurais, pequenas comunidades). Para este estudo acrescentou-se 
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alguns níveis para sua classificação: global, continental, nacional, regional, local 

organizacional e individual.  

  

 O ecological footprint method apresenta o maior campo de aplicação. O sistema 

pode ser utilizado segundo seus autores, desde o nível global até o individual. No nível 

global pode-se calcular a área equivalente requerida para manter o padrão de consumo 

da natureza., e no individual pode-se calcular a mesma área para um padrão específico 

de consumo. Também é possível determinar a ―pegada ecológica‖ de uma determinada 

organização, pública ou privada, industrial ou de serviços, em função dos fluxos de 

matéria e energia relacionados. 

 

 O dashboard of sustainability, permite realizar avaliações nas esferas 

continental, nacional, regional, local e organizacional. O sistema não prevê um modelo 

para avaliação individual de sustentabilidade, como também não possibilita a 

mensuração do grau de sustentabilidade global.  

 

 Na esfera global não é possível realizar esse tipo de avaliação, uma vez que os 

intervalos de escala do sistema são determinados pela interpolação entre o pior caso e a 

melhor situação e no nível global não é possível realizar essa interpolação. A esfera 

individual também não é trabalhada, uma vez que não são utilizados indicadores 

individuais.  

 

 Essas características revelam uma importante função da ferramenta que é servir 

basicamente como elemento de comparação entre diferentes sistemas ou do mesmo 

sistema em diferentes momentos. Esse método, como é atualmente concebido, não é 

capaz de fornecer um retrato  da sustentabilidade de um sistema, se ele for considerado 

isoladamente.  

  

 O batometer of sustainability, embora semelhante ao dashboard, apresenta 

algumas diferenças nesse aspecto. Trata-se também de uma ferramenta 

predominantemente comparativa, no entanto a sistemática de construção dos 

indicadores lhe permite avaliar a situação de um sistema de maneira isolada. A escala 

do barometer, quando é construída, define antecipadamente  quais são as faixas, ou 

setores que devem representar um sistema mais sustentável. Uma vez que esses setores 
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dentro da escala são previamente determinados, é possível, ao final da avaliação, 

afirmar qual o grau de sustentabilidade do sistema. Obviamente essa afirmativa deriva 

dos valores embutidos no sistema, representados tanto pelos indicadores utilizados na 

avaliação quanto também na determinação das diferentes faixas na escala. 

 

3.3 Dados empregados  

 

 Nesse item será observado a ênfase metodológica e o nível de agregação dos 

dados utilizados pelas ferramentas descritas.    

 

 Bellen (2005) explica que baseado na fundamentação teórica observa-se que 

todas as ferramentas estudadas se utilizam unicamente de dados quantitativos. Todas as 

ferramentas fornecem como resultado final um índice que é conseqüência da agregação 

de subíndices e indicadores, e ele é um valor numérico para todos os métodos.  

 

 Mesmo os dados utilizados e os resultados encontrados pelas diferentes 

ferramentas sejam quantitativos, algumas considerações podem ser feitas sobre as 

diferenças fundamentais entre métodos.  

 

 Observa-se que o ecological footprint method é uma ferramenta que trabalha 

exclusivamente com dados quantitativos, uma vez que se trata de um modelo que 

transforma fluxos de matéria e energia em área apropriada, e essas grandezas são 

exclusivamente quantitativas.  

 

 O Barometer e o dashboard of sustainability, apesar de trabalharem com dados e 

indicadores  essencialmente quantitativos, apresentam uma dimensão qualitativa, e ela 

está expressa de diferentes formas nessas duas ferramentas. Em ambos os casos os 

indicadores utilizados para a construção dos índices de sustentabilidade, são 

influenciados pelo julgamento de valor dos atores sociais envolvidos no processo de 

avaliação.   

 

 No barometer of sustainability o aspecto qualitativo do sistema surge ainda 

quando se observam as faixas ou setores empregados pela ferramenta esses setores 
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representam relacionados com a sustentabilidade criando – se assim grandezas 

subjetivas e não quantificáveis. A representação gráfica desta mesma ferramenta mostra 

a sua dimensão qualitativa. 

 

 O modelo do dashboard of sustainability, apesar de trabalhar com uma escala de 

cores, não é semelhante ao barômetro. O índice geral de sustentabilidade é resultado 

direto da média aritmética dos índices de cada uma das quatro dimensões utilizadas por 

esta ferramenta. O índice numérico esta associado a uma determinada cor e essa cor 

representa a sustentabilidade do sistema, tanto no índice geral quanto nos subíndices da 

ferramenta.  

 

 O ecological footprint method apesar de utilizar dados numéricos o conceito de 

sustentabilidade esta mais associado a uma dimensão quantitativa. Os autores desta 

ferramenta afirmam que a sustentabilidade vai além da dimensão ecológica o problema 

da sustentabilidade de acordo com a visão dos autores em questão é solucionado por um 

aproveitamento racional dos recursos naturais alcançados com um balaço dos fluxos de 

massa e energia eficiente.  

 

 A transformação de uma qualidade (o grau de sustentabilidade do 

desenvolvimento) em uma quantidade expressa pelo índice geral  de sustentabilidade, é 

fruto da necessidade que a sociedade tem de trabalhar com ferramentas eficientes que 

orientem o processo decisório. 

 

 Os indicadores procuram geram informações a partir da agregação de dados que 

descrevem a realidade de um método o quadro 2  abaixo esquematiza as principais 

características das ferramentas selecionadas quanto a agregação, sendo que o topo da 

pirâmide corresponde ao grau máximo de agregação e a base da pirâmide representa os 

dados primários desagregados. 
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Quadro 2 – Classificação das ferramentas quanto aos dados – agregação  

 

Fonte: Bellen (2005) 

 

 Quando se analisa o ecological footprint method, sob a perspectiva da pirâmide 

de informações, destaca-se o fato de essa ferramenta não trabalhar com índices ou 

indicadores intermediários. O que se observa é a utilização de dados primários que 

depois de analisados, vão se transformar no índice geral ou área apropriada pelo 

sistema. 

 

 Já as ferramentas das dashboard of sustainability e barometer of sustainability 

utilizam diferentes índices e indicadores para chegar ao resultado final da avaliação ou 

seu índice final agregado. 
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 No barometer a finalidade do índice é limitada pois apenas classificam os 

sistemas para a realização de comparações. E neste caso, a sustentabilidade só pode ser 

mensurada pela observação das duas dimensões (ecológica e social).  

 

 No dashboard of sustainability o índice geral também é resultado da média 

numérica das quatro dimensões (ecológica, social, econômica e institucional) que o 

método utiliza. Confrontando com o método anterior (barometer of sustainability) o 

dashboard of sustainability trabalha com o dobro de subíndices e consequentemente 

com um número maior de indicadores. 

 

 Os três sistemas abordados (ecological footprint method, dashboard of 

sustainability e barometer of sustainability) possuem um nível de agregação adequado, 

que permite simplificar a realidade e acompanhar o seu processo de desenvolvimento. 

Essas mesmas ferramentas estão atentas ao processo de geração desses índices 

altamente agregados. Com exceção do ecological footprint method, as demais 

ferramentas procuram fornecer subíndices, indicadores e dados que levam a construção 

do índice geral. Essa transparência do sistema permite incrementar uma importante 

dimensão de qualquer processo de avaliação, a participação, que será aborda a seguir. 

 

3.4 Facilidade de observar e interpretar os resultados 

 

Este item irá analisar as ferramentas selecionada considerando a facilidade que os 

seus usuários tem de observar e interpretar os resultados obtidos no processo de 

avaliação. Essa analise será dividida em duas categorias: complexidade e apresentação. 

 

3.4.1 Complexidade 

 

 Bellen (2005) diz que este é um dos elementos mas importante que caracterizam 

um indicador, pois vários autores ressaltam que qualquer ferramenta de avaliação deve 

antes de tudo buscar a simplicidade, sabe -se que isso não é um trabalho fácil. 
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 A ferramenta ecological footprint é mais complexa entre os métodos de 

avaliação estudada. Apesar de simplicidade aparente do conceito de capacidade de carga 

e da maneira como os resultado são  expostos, existe a necessidade de calculo 

relativamente complexos a  respeito dos fluxos de matéria e energia de  um determinado 

sistema. 

 Comparativamente o grau de complexidade das ferramentas dashboard of 

sustainability e barometer of sustainability  é menor  frente ao ecogolical footprint. Os 

cálculos envolvidos na determinação do índice  geral de sustentabilidade para cada uma  

da ferramentas são mais simples. Embora cada um dos métodos trabalhe  com um 

numero de dimensão  diferentes. Os cálculos básicos  envolvidos nessas ferramentas são 

a media aritmética e a media ponderada dos indicadores.  

 

 No dashboard  as escalas para cada  indicador são predeterminadas e definidas a 

partir de seu valores extremos os  intervalos dessas escalas são definidos pelo grau de 

sustentabilidade previamente estabelecido.  

 

 Já o barômetro trabalha com uma escala de  performance  parcialmente 

controlada, onde o tamanho dos intervalo é controlado em função de alguns paramentos  

especifico . 

 

 Embora mais simplificado que ecological footprint, os dois sistemas não pode 

ser  definidos como ― pouco complexo‖ para o publico – alvo de uma  avaliação. Um 

fato importante que deve ser notado é que todas as ferramentas , Em diferente grau, 

usam a informática para reduzir a complexidade  inerente dos cálculos evolvidos da 

avaliação. 

 

 O quadro 3 abaixo sintetiza o grau de complexidade relativa a cada uma das 

ferramentas :  
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Quadro 3 – Classificação das ferramentas quanto à facilidade de interpretar - 

complexidade 

Complexidade Ferramenta Características 

 

Ecological 

footprint 

method 

Elevada complexidade 

Sustentabilidade relacionada com: fluxos de matéria e 

energia de um sistema.  

Alguns cálculos associados: produtividade ecológica; 

consumo.  

Sistemas de auxílio: o grande número de sistemas 

informatizados que auxiliam na realização dos 

cálculos associados.  

Barometer of 

sustainability 

Complexidade mediana 

Sustentabilidade relacionada com: índices/ 

indicadores  

Alguns cálculos associados: média aritmética; média 

ponderada; interpolação não-linear.  

Sistemas de auxílio: inexistentes.  

Dashboard 

of 

sustainability 

Complexidade mediana 

Sustentabilidade relacionada com: índices/ 

indicadores.  

Alguns cálculos associados: média aritmética; média 

ponderada; interpolação linear.  

Sistemas de auxílio: programas computacional 

específico para a aplicação e desenvolvimento da 

ferramenta.   

Fonte: Bellen (2005) 

 

3.4.2 Apresentação 

 

 Refere-se as facilidades oferecidas pelo sistema para verificar a direção de seu 

processo de desenvolvimento.  Através do que foi estudado é possível afirmar que 

existe um consenso de que os resultados apresentado pelas três ferramentas são 

amigáveis aos leitores. 

 

No ecological footprint o resultado final fornecido é comparação da área 

apropriada com a capacidade biofísica do sistema avaliado na verdade é a verificação  

da existência ou não do déficit ecológico. Na  medida em que a área apropriada for 

maior que a capacidade do sistema pode-se  afirmar que o modelo predominante de 

desenvolvimento  não poder ser considerado sustentável.  
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Os métodos  dashboard e barometer of sustainability apresentam seus resultados 

de forma diferente. Essas ferramenta assim  como a descrita anteriormente possuem 

índices  numéricos, que refletem a sustentabilidade de um sistema. Para os dois 

métodos, a sustentabilidade também pode ser observada através de recursos visuais 

representada por um esquema de cores. O barometer  possui  cinco intervalos e  o 

dashboard possui sete . Os extremos da escala, para os dois métodos, são o verde , mais  

sustentável e o vermelho meus sustentável. 

 

 O quadro 4 abaixo resume as características das ferramentas de avaliação 

referente a apresentação  

 

  Quadro 4 - Classificação das ferramentas quanto à interface - apresentação 

 Ecological 

footprint method 

Dashboard os 

sustainability 

Barometer os 

sustainability 

Índice numérico 

geral 

Presente – área 

apropriada 

Presente – 

sustainability índex 

(SI) 

Presente – welbeing 

índex (WI) 

Recursos visuais Não utiliza Utiliza 

Escala de sete cores  

Painel de 

apresentação 

Utiliza  

Escala de cinco 

cores 

Barômetro de 

apresentação 

Recursos adicionais Não utiliza Previsão de sistema 

de alerta quando 

ocorrer modificação 

rápida de 

indicadores  

Esfera de 

sustentabilidade  

Fonte: Bellen (2005) 

 

O ecological footprint não faz uso de recursos visuais, mas eles podem ser 

facilmente incorporado a esse sistema, pois, a comparação entre área apropriada e a 

capacidade biofísica  permite esse tipo de adaptação .  

 

O dashboard e o barometer of sustainability  possuem semelhança mas também  

algumas divergências. As duas ferramentas  utilizam um índice numérico geral, porém, 

no dashboard o grau de sustentabilidade decorre do índice geral,  enquanto no barometer 

o índice geral representa a média  aritmética das  duas dimensões do sistema e tem 

caráter apenas de  classificação. O grau de sustentabilidade  só pode ser observado 

diretamente na representação gráfica  do barometer.  No dashboard  a cor  que  
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representa  a sustentabilidade do sistema é conseqüência do índice geral e  sua posição 

na escala. Já no barometer a  posição de um sistema no gráfico  e definida pelos 

subíndices e não pelo seu índice geral. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao analisar comparativamente os sistemas de indicadores de sustentabilidade 

mais conhecido internacionalmente  foi possível ter um retrato geral dessas ferramentas 

de avaliação, levando em consideração seu histórico e seus pressuposto teórico. Para 

que se possam observar melhor todas as características segue abaixo o quadro 5: 

 

Quadro 5 – Análise comparativa conjunta dos indicadores de sustentabilidade 

Categoria de 

análise 

Ecological 

footprint method 

Dashboard of 

sustainability 

Barometer of 

sustainability 

 

Dimensão Ecológica Ecológica  

Social 

Econômica 

Institucional 

 

Ecológica 

Social  

Tipo de unidade Global 

Continental 

Nacional 

Regional 

Local 

Organizacional 

Individual 

 

Continental 

Nacional 

Regional 

Local  

Organizacional 

Global Continental 

Nacional 

Regional 

Local 

Dados Quantitativo 

Altamente agregado 

Quantitativo  

Altamente agregado 

Quantitativo 

Altamente agregado 

 

Grau de facilidade Elevado Mediano  Mediano 

 

Potencial 

educativo 

Forte impacto sobre 

público-alvo 

Ênfase na 

dependência dos 

recursos naturais 

Maior impacto 

sobre tomadores de 

decisão. 

Representação 

visual.  

Maior impacto 

sobre tomadores de 

decisão. 

Representação 

visual.  

 

Fonte: adaptação de Bellen (2005) 

 

 

Cabe ainda salientar ainda algumas características gerais importante que definem 

cada uma das ferramentas observadas. 

 

 O método ecological footprint utiliza o menor  numero de enfoque entre as 

ferramentas, entretanto apresenta o maior campo de aplicação até o momento o fato de 
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utilizar apenas uma dimensão a ecológica representa um limite. Ao mesmo tempo, pelo 

fato de superestimar esse enforque representa também uma vantagem que é a de 

reforçar a importância que esta dimensão dá a definição  de sustentabilidade.  

 

 Essa ferramenta trabalha com dados essencialmente quantitativos e altamente 

agregados. Por não utilizar índices  intermediários, o grau de agregação da ferramenta 

também é  elevado. Mesmo trabalhando somente com a dimensão ecológica, esse 

método e altamente complexo pois envolve cálculos refinados sobre  fluxos de matéria e 

energia. Até o momento essa ferramenta não se mostrou suficientemente forte para 

mudar o comportamento dos  tomadores de  decisão. 

 

 Diferentemente   o dashboard of  sustainability trabalha não apenas com uma 

dimensão, mas sim com quatro dimensões sugeridas pela Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Dando maior legitimidade à 

ferramenta junto  aos tomadores de decisão, mas, pode mascarar a sustentabilidade 

efetiva do desenvolvimento. Utiliza dados quantitativos e altamente agregados. 

 

 O barometer of sustainability quando comparado com as duas ferramentas 

anteriores, fica numa posição intermediária.  Pois , considera a dimensão de bem – estar 

social juntamente com a dimensão ecológica  mas o grau de sustentabilidade  não pode 

ser mascarado a custa de nenhuma dimensão. Sua complexidade e  mediana e sua 

apresentação e simples, com a utilização de recursos  visuais, ao mesmo tempo  que 

fornece um retrato claro da situação de um sistema. 

 

 A partir do que foi estudado neste trabalho deve-se reforçar a importância do 

desenvolvimento e a utilização de ferramentas  que procuram avaliar a sustentabilidade 

do desenvolvimento.  Em  função de diversos acontecimentos recentes, o enfoque 

multilateral vem perdendo rapidamente terreno para processo bilaterais ou unilaterais de 

resolução de  conflitos. Dessa forma abordagem global da questão da sustentabilidade 

fica prejudicada aumentando a dificuldade  de obter consensos sobre a resolução de 

problemas específicos. Os indicadores de sustentabilidade pode funcionar como um 

elemento importante na solução desse  dilema. 
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 O sistema de indicadores  tem se mostrado um importante elemento legitimador 

na determinação das questões sociais e publicas para o desenvolvimento. Esse 

indicadores ao se tornarem reconhecidos e aceitos,  tanto internacionalmente quanto 

nacional,  podem se tornar importante ferramentas no processo de mudanças de  

prioridades e de comportamento. 

 

 E referente a questão das gerações futuras é um dilema que esta presente em 

todas as ferramentas atuais e provavelmente é insolúvel na prática. Pois , a incapacidade 

lógica de determinar não só as condições futuras,  em função da complexidade  

presente,  mas também as necessidades das  gerações que nelas viverão,  faz com que as 

ferramentas concentrem sua atenção no estado presente do desenvolvimento. Mas as 

restrições impostas pela incapacidade  de prever as necessidade  das gerações futuras. 

 

 O problema efetivo de mensurar a sustentabilidade está relacionado a utilização 

de uma ferramenta  que capture toda a complexidade do desenvolvimento, sem reduzir a 

significância de cada uma das dimensões. As dimensões social e institucional são bons 

exemplos, pois, mesmo que seja possível associá-las a indicadores quantitativos, essa 

associação sofre limitação em função da própria variável que se procura observar . Já o 

grande desafio quanto da a utilização da abordagem  qualitativa e conseguir  formular 

ferramentas  que não sacrifiquem as vantagem da utilização de sistema de indicadores 

quantitativo .   

 

 A questão que ainda deve ser considerada referente a  mensuração de 

sustentabilidade é o método utilizado na seleção dos indicadores que devem ser 

empregados em determinadas  ferramentas. Qualquer sistema de avaliação reflete  os 

valores  ou crença em relação a sustentabilidade e é importante verificar quais  os 

sistema utilizado na seleção desses indicadores e como eles vêm sendo utilizado . 

 

 Finalmente vale destacar que o assunto de desenvolvimento sustentável e 

relativamente novo e mas novo é o esforço  de criar sistema que mensure esse processo. 

Por isto, e necessário cada vez mas aprofundar o conhecimento nesse campo para que 

efetivamente essa ferramenta atuem dando suporte a decisão na esferas social, pública e 

privadas direcionando a sociedade para um efetivo desenvolvimento sustentável.  
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