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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa Qualidade de Vida e Visão de Futuro em Salvador foi realizada por solicitação da 

Prefeitura Municipal para subsidiar o Plano Salvador 500 que deverá orientar o desenvolvimento 

econômico, social e urbano ambiental da capital baiana, tendo como horizonte o ano de 2049, 

quando completar 500 anos da sua fundação. 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

Produzir informações sobre qualidade de vida da população residente na RMS e a visão de futuro 

que essa população possui em relação à capital, Salvador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

a. Diagnosticar a qualidade de vida em Salvador;  

b. Mapear as relações dos moradores da RMS com Salvador;  

c. Identificar a visão de futuro em relação a Salvador, numa perspectiva de superação das 

desigualdades sócio espaciais existentes. 

 

METODOLOGIA:  

 

Foi realizada uma investigação quantitativa com uma amostra probabilística, aleatória simples, 

proporcional ao tamanho da população, escolhendo-se primeiramente ao acaso os Setores 

Censitários dentro de cada município (os 13 municípios que integram a RMS). Os dados foram 

obtidos por entrevista pessoal, domiciliar, aplicada ao responsável pelo domicílio – o chefe da família 

(ou, na sua ausência, o cônjuge) obtendo-se também um censo dos componentes de toda a família. 

Os resultados foram submetidos a um controle de representação e equilíbrio, mediante estudo 

minucioso de modelos de ponderação para dispor de uma representatividade da população global 

da RMS. 

 

O Universo do estudo é delimitado pela população da RMS. Para atualização do Universo e cálculo 

da amostra foram utilizados os dados estatísticos do censo do ano 2010 e estimativas de população 

para 2014 efetuadas pelo IBGE e os parâmetros do censo 2010 para as variáveis município, sexo, 

idade e raça para os níveis domicílios e pessoas. A Tabela 1 apresenta os dados de população e 

domicílios do Censo 2010, estimativas de população para 2014 (IBGE), projeção de número de 

domicílios para 2014, amostras utilizadas e respectivos erros amostrais (CIES): 
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Universo (população e domicílios), amostras e erros amostrais 
, 
 
 
 

Censo 2010 
Pessoas 

Censo 2010 
Domicílios 

Projeção pop. 
2014 

estimativa 
IBGE 

Projeção dom. 
2014  

estimativa 
CIES Amostra 

Erro 
amostral 

Camaçari 242.984 73.991 281.413 85.693 430 ±4,82 

Candeias 83.077 24.892 88.308 26.459 150 ±8,16 

Dias d´Ávila 66.373 19.888 76.624 22.960 130 ±8,77 

Itaparica 20.760 6.341 22.476 6.865 100 ±10,00 

Lauro de Freitas 163.414 49.435 188.013 56.877 290 ±5,87 

Madre de Deus 17.384 5.172 19.985 5.946 100 ±10,00 

Mata de São João 40.210 11.693 45.194 13.142 100 ±10,00 

Pojuca 33.064 9.605 37.061 10.766 100 ±10,00 

Salvador 2.676.606 858.887 2.902.927 931.510 1.680 ±2,44 

São Francisco do Conde 33.172 9.429 38.838 11.040 100 ±10,00 

São Sebastião do Passé  42.153 12.317 45.292 13.234 100 ±10,00 

Simões Filho 118.020 35.000 131.630 39.036 220 ±6,74 

Vera Cruz 37.587 11.749 42.103 13.161 100 ±10,00 

Total 3.574.804 1.128.399 3.919.864 1.236.689 3.600 ±1,67 
 

A amostra é constituída por 3.600 responsáveis por domicílios onde habitam 10.992 pessoas (média 

de 3,05 pessoas por domicílio), obtendo-se um minicenso dos membros da família com um erro 

amostral de ± 1,67% sobre o total de chefes de família e ± 0,95% sobre a população total da RMS 

(universo ponderado). A Tabela 2 exibe os resultados da ponderação realizada pela CIES: amostras 

por município e os respectivos universos ponderados para os níveis chefe de famílias e pessoas 

(total de integrantes das famílias amostradas). 

Extrapolação das amostras aos universos (por município) 
 

Municípios 

Chefe da família Pessoas 

Amostra  
Erro 

amostral 
Universo 

ponderado Amostra  
Erro 

amostral 
Universo 

ponderado 

Camaçari 430 ±4,82 85.693 1.346 ±2,73 281.415 

Candeias 150 ±8,16 26.459 484 ±4,55 89.041 

Dias d´Ávila 130 ±8,77 22.960 406 ±4,96 76.624 

Itaparica 100 ±10,00 6.865 309 ±5,69 22.058 

Lauro de Freitas 290 ±5,87 56.877 928 ±3,28 188.012 

Madre de Deus 100 ±10,00 5.946 361 ±5,26 19.930 

Mata de São João 100 ±10,00 13.142 331 ±5,50 45.193 

Pojuca 100 ±10,00 10.766 333 ±5,48 37.061 

Salvador 1.680 ±2,44 931.510 4.866 ±1,43 2.902.927 

São Francisco do Conde 100 ±10,00 11.040 303 ±5,74 38.838 

São Sebastião do Passé  100 ±10,00 13.234 306 ±5,72 44.947 

Simões Filho 220 ±6,74 39.036 708 ±3,76 131.630 

Vera Cruz 100 ±10,00 13.161 311 ±5,67 41.885 

Total 3.600 ±1,67 1.236.689 10.992 ±0,95 3.919.561 
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COLETA DE DADOS:  

 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário estruturado contendo questões abertas e 

fechadas, elaborado de modo a responder aos objetivos principais e secundários do estudo. Em 

cada domicílio se realizou uma única entrevista. Na ausência do chefe da família, esta pôde ser 

respondida por seu cônjuge, ainda que o conteúdo se refira ao responsável pelo domicílio. A coleta 

de dados foi precedida por um teste para validação do questionário e ocorreu entre os dias 11 de 

abril e 27 de julho de 2015, sob responsabilidade da P&A, com supervisão em 100% da amostra e 

verificação através de revisita ao campo, complementada por telefone, compreendendo, no mínimo, 

30% dos casos 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO:  

 

Com os dados tabulados, após uma análise minuciosa da amostra proporcional ao universo 

estimado, se desenhou um sistema de ponderações cuja finalidade foi igualar dentro da 

possibilidade, as proporcionalidades das distintas variáveis de controle: Município, Sexo, Idade, 

Raça e Renda Familiar. Em função desse sistema de ponderações, os números de base das tabelas 

e gráficos se referem ao total da população estudada (totalidade de chefes de família da RMS – 

1.236.690 pessoas) e se especificam com o valor da amostra (3600 casos) quando à questão foi 

aplicada à totalidade dos respondentes.  

 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado utilizando-se softwares: Soft-Tier (Tratamento 

Informação Estatística Relacional), SPSS e Modelos Linguagem R em suas últimas versões. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS:  

 

Os resultados são apresentados em um total de 12 livros elaborados pela CIES (que expõem, em 

quadros estatísticos e saídas de processos especiais de análises multivariadas, o tratamento da 

informação, assim como, as análises geradas) e um Relatório Geral Analítico elaborado por P&A, a 

partir dos processos estatísticos e analíticos produzidos pela CIES, com vistas a fornecer uma visão 

geral, mais simplificada dos resultados obtidos apresentando todas as questões em gráficos ou 

tabelas e algumas estratificações mais relevantes. Esse volume é complementado com um relatório 

de tabelas onde se apresenta a estratificação Salvador e RMS. 
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2. PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

2.1 AMOSTRA 

 

O CHEFE DE FAMÍLIA: 

 

 O Chefe da Família é, em sua maioria, um homem (56,4%) com média de idade de 45 anos; 

 Em Salvador há mais mulheres chefiando domicílios que na RMS; 

 Em Salvador há menos chefes de família jovens (25-34 anos) se comparado com os demais 

municípios da RMS; 

 Há uma disparidade quase total entre homens e mulheres chefes de família no que se refere 

ao estado civil/situação conjugal: enquanto 85,4% dos homens que são responsáveis pelos 

domicílios são casados ou vivem maritalmente, as mulheres nessa condição em geral são 

solteiras, viúvas ou divorciadas, sugerindo que quando há o casal no domicílio, o papel de 

chefe é atribuído ao homem; 

 Quase metade (47%) dos chefes de família possui nível médio completo de escolaridade; 

 Os autônomos e assalariados com vínculo empregatício são as ocupações que se destacam 

entre os chefes de família, citadas por mais de 30%. Os aposentados ocupam a terceira 

posição, representando pouco mais de 1/5 da amostra. Observa-se que as três principais 

ocupações são muito parecidas na RMS, em Salvador e nos demais municípios. O número 

de autônomos e desempregados é maior nos demais municípios que em Salvador e no total 

da RMS; 

 A maioria dos chefes de família (57%) é nascida no município onde atualmente reside, mas 

essa distribuição varia entre os municípios: a maioria dos chefes de família residentes em 

Salvador é nascida na capital, enquanto o inverso se verifica para os demais municípios da 

RMS (o conjunto dos demais municípios, exceto Salvador). 

 

A FAMÍLIA:  

 

 As famílias representadas nos 3600 domicílios possuem 10.992 membros, dos quais 31,6% 

são os chefes de família. O número médio de pessoas por família na RMS é 2,91 (inclui 

Salvador e mais 12 municípios); em Salvador é 2,84 pessoas/família e no conjunto dos  

demais municípios 3,12 pessoas/família;  

 Há predominância feminina (52,3%) e jovem (os indivíduos até 24 anos somam 39,6%) nas 

famílias representadas; 

 Os municípios que, proporcionalmente possuem mais pessoas idosas (70 anos ou mais) 

são Itaparica, Salvador e São Sebastião do Passé e os que possuem mais crianças e jovens 
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até 15 anos são Camaçari, Dias d’Ávila, Itaparica, Mata de São João, São Francisco do 

Conde, Simões Filho e Vera Cruz (comparando-se a estrutura de faixa etária desses 

municípios com a média geral da RMS); 

 A grande maioria das famílias (86,7%) possui uma ou duas pessoas com renda própria; 

 53% das famílias possuem renda mensal total de até dois salários mínimos (SM). A renda 

per capita corresponde a R$ 710,53 (0,91 SM); 

 Pelo Critério Brasil de classificação econômica1 tem-se que a maioria das famílias (59,4%) 

pertence à classe C (classe média baixa). As classes mais pobres (D-E) somam 23,8% 

enquanto as mais altas (A-B) perfazem 16,7%. 

 

O DOMICÍLIO: 

 
 75,7% das famílias residem em imóvel próprio; 

 90,3% das famílias residem numa casa. Em Salvador esse índice é 88,4% e nos demais 

municípios da RMS 96,1%; 

 72,2% residem em imóveis que possuem de cinco a oito cômodos, dos quais, dois são 

utilizados exclusivamente para dormir; 

 95% dos imóveis é de alvenaria revestida, com instalações sanitárias completas (93,5% têm 

vaso sanitário + chuveiro + pia); 

 Pode-se afirmar que o abastecimento de água é universal na RMS: 99% dos domicílios  são 

ligados à rede pública; 

 96,7% dos domicílios possuem energia elétrica com relógio próprio de acordo com o 

declarado pelos chefes de família. 

 
O ENTORNO DO DOMICÍLIO: SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 

 
 A coleta de lixo é o serviço público mais abrangente, atingindo 99% dos domicílios; 

 89% dos domicílios da RMS possuem o esgoto sanitário ligado à rede pública, sendo que 

há uma diferença significativa entre Salvador e os outros municípios: na capital, a rede de 

esgotamento sanitário atinge 96,5% dos domicílios enquanto nos demais, 66%; 

 81,3% dos domicílios estão situados numa rua asfaltada. Em Salvador esse percentual sobe 

para 86% e nos demais municípios da RMS cai para 66%. A alternativa mais comum ao 

asfalto é o concreto em Salvador (8,4%) e os paralelepípedos (23,7%) nos demais 

municípios; 

 55,7% dos moradores de Salvador relataram que a rua onde moram possui rede de 

drenagem de águas pluviais. Na RMS esse número é 38,3%. 

  

                                                      
1 Critério Brasil: classificação de econômica adotada pela ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa 

baseada no nível de escolaridade do chefe da família, na posse de bens de consumo durável e no acesso a serviços 
públicos essenciais. 
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EQUIPAMENTOS EXISTENTES (NO BAIRRO OU MUNICÍPIO) 

 

 Dentre os equipamentos e serviços comunitários existentes nos bairros de Salvador e nos 

municípios da RMS destacam-se os serviços de Educação (escola pública com o ensino 

fundamental até a 4ª série), a existência de lojas e supermercados e transporte público, 

citados por mais de 90% dos entrevistados; 

 Os serviços de saúde vêm em seguida: PSF (57%) e postos de saúde (48,9%); 

 Os equipamentos para o lazer comunitário (praças e áreas de lazer), assistência social 

(creche-berçário, CRAS, centros para idosos), prática esportiva e atividades culturais são 

os mais escassos tanto em Salvador quanto nos demais municípios;  

 
 
OS PROBLEMAS QUE MAIS AFETAM A VIDA DA POPULAÇÃO 

 
 O atendimento na área de saúde é o mais citado em primeira menção estimulada (43,7%) 

como o que mais dificulta a vida dos moradores da RMS; 

 No total de menções (também estimulada com o mesmo guia da primeira menção), o que 

afeta o maior número de pessoas é a segurança/violência (84,8%), o tráfico de drogas 

(75%), o atendimento na saúde (69,3%) e o desemprego da população (57,7%); 

 As menções à segurança pública e saúde são generalizadas (apresentam percentuais 

semelhantes em Salvador e demais municípios da RMS), assim como, atingem o maior 

número de pessoas (mais de 2/3 dos entrevistados da capital e da RMS citaram a segurança 

e a saúde como os problemas que mais os prejudicam); 

 O desemprego da população, a pavimentação/buracos nas ruas e a falta de áreas para lazer 

e esporte afeta mais os residentes na RMS do que os de Salvador, enquanto o transporte 

público, a falta de áreas para estacionamento, o trânsito, as encostas e a coleta de lixo são 

problemas mais citados em Salvador que nos demais municípios. 

 

HÁBITOS E QUALIDADE DE VIDA 

 

 Foram investigados hábitos culturais e sociais que possam ser indicadores de maior (ou 

menor) qualidade de vida dos residentes em Salvador e sua região metropolitana, obtendo-

se informações sobre algumas atividades que podem ser realizadas fora do domicílio, a 

intensidade com que são feitas e o local da prática. As atividades mais frequentes (a maioria 

realizada no próprio bairro onde moram (em Salvador) ou no próprio município são: 

1. Visitar amigos e parentes (94,5% o fazem de vez em quando ou sempre); 

2. Comprar / olhar vitrines (93,9%) 

3. Andar a pé / fazer caminhadas (72,2%) é uma atividade mais comum fora da capital; 

4. Ir para restaurantes / bares (70,8%); 

  



P& A  
Pesquisa e Análise  

 

R. Reitor Macedo Costa  134/205  Ed. Empresarial Itaigara  CEP 41815-150  Salvador/BA  Tel/Fax (071) 3358-0559  

pea@pesquisaeanalise.com.br 

9 

 
 As atividades culturais (museus, teatro, cinema, shows/ concertos) são as menos praticadas 

(mais em Salvador que na RMS), juntamente com o hábito de frequentar clubes e casas 

noturnas (discotecas). As atividades que a maioria não tem o hábito de realizar são: 

1. Ir a discotecas e clubes (83% nunca o fazem); 

2. Visitar museus / exposições (81,8%); 

3. Ir ao teatro (76,2%) 

4. Ir a shows / concertos musicais (66,4%); 

5. Ir ao cinema (56,4%). 

 67% dos chefes de família não praticam esportes regularmente. A prática esportiva mais 

comum, destacando-se significativamente das demais, é a caminhada. Em segundo lugar 

encontram-se os que frequentam academias (ginástica, musculação e outras práticas) e, 

em terceiro lugar, vêm os que jogam futebol, que é o único esporte coletivo com algum 

destaque na amostra; 

 Independentemente do esporte adotado pelo entrevistado, se observa que essa é uma 

prática que acontece no bairro onde reside; 

 66% indicam que a vida melhorou em relação ao passado recente (percepção da qualidade 

de vida que usufruem hoje em relação à que possuíam há alguns anos). A expectativa em 

relação ao futuro é ainda mais positiva: 71% afirmam que será melhor ou muito melhor do 

que o momento atual2. 

 

CONTRASTE PRESENTE E FUTURO (Q.45 e Q.46) 
 

(a qualidade de vida em relação ao passado recente (Q.45) e 
expectativa  de qualidade de vida no futuro próximo (Q.46)) 

Base: 3600 entrevistas 

 

  

                                                      
2 O período da coleta de dados ocorreu nos meses de abril a julho de 2015. 
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2.2 RELAÇÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A CIDADE DE SALVADOR 

 

VISITAS A SALVADOR E MOTIVAÇÕES 

 

Aos não residentes em Salvador foram aplicadas questões que visam qualificar as relações que os 

chefes de família mantêm com a sua capital, observando-se que: 

 

 Mais da metade dos entrevistados vem a Salvador raramente. Considerando-se que apenas 

7,6% dos responsáveis pelos domicílios nunca vêm a Salvador, estima-se que 305.180 

(92,4% dos chefes de família residentes na RMS) em algum momento deslocam-se à 

capital;  

 Pelos resultados obtidos, estimou-se o número de visitas mensais a Salvador feitas pelos 

chefes de família (universo ponderado) da RMS: seriam cerca de 900.000 visitas/mês. Esse 

número não representa o total de deslocamentos da população da RMS para Salvador já 

que não se contabilizou a frequência de deslocamentos das demais pessoas das famílias; 

 O principal motivo de deslocamento a Salvador é a busca por serviços de saúde, indicada 

por 41% dos chefes de família. Compras é o segundo motivo mais relevante (29,8%) 

enquanto o lazer ocupa o terceiro posto (24,9%). A estratificação das razões de visita a 

Salvador pelo município de origem evidencia que são os chefes residentes em Lauro de 

Freitas, Camaçari e Simões Filho os que mais vão à capital por razões de saúde, compras, 

lazer, trabalho e visitas a parentes. A motivação estudo é mais relevante para os residentes 

em Lauro de Freitas.  

 
Gráfico 51: FREQUÊNCIA DE VISITAS A SALVADOR (Q.23) 

Base: 1920 entrevistas (não residentes em Salvador) 
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PERCEPÇÃO DOS PROBLEMAS DE SALVADOR 

 
 

 Todos os entrevistados, residentes e não residentes em Salvador, indicaram quais seriam 

os principais problemas da capital. As respostas foram espontâneas e múltiplas (sem limite 

para o número de indicações). A segurança pública é o problema mais evidente, indicado 

espontaneamente por mais de 2/3 da amostra total, como um dos principais da capital. A 

saúde (o atendimento público de saúde) ocupa a segunda posição (41,6%) enquanto o 

trânsito congestionado, o desemprego e o transporte público são posicionados em terceiro 

lugar (citados por 19% a 22%); 

 A percepção dos problemas de Salvador segundo a origem do entrevistado (residente na 

capital ou em outros municípios da RMS) apresenta diferenças relevantes: 

1) Os residentes em Salvador apontam mais que os seus vizinhos da RMS a segurança, 

a saúde, o desemprego, o transporte público e a educação como problemas da capital; 

2) Os moradores da região metropolitana indicam mais (se comparados com os residentes 

em Salvador) o trânsito intenso/ congestionado/ caótico, as encostas/ desabamento e 

as enchentes como problemas da capital, indicando que esses itens têm mais 

visibilidade para a população não residente que para a população local e afetada 

diretamente por eles; 

 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SALVADOR (Q.25) 

(resposta múltipla – espontânea) 
Base: 3600 entrevistas 

 

 
  

Segurança pública - violência - tráfico de drogas

Saúde

Trânsito intenso - congestionado- caótico

Desemprego

Transporte público - demorado -precário

Encostas - desabamentos

Educação

Urbanização: pavimentação- iluminação pública- passeios

Enchentes - escoamento da chuva- limpeza dos canais

Falta saneamento básico

Não sei- para mim está tudo bom

Lixo nas encostas - nas ruas - limpeza-manutenção de praças

Faltam: áreas de lazer- praças- quadras esportivas-…

67,2%

41,6%

22,1%

19,9%

19,0%

14,1%

13,9%

8,5%

6,5%

5,5%

4,5%

3,3%

3,2%
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 Em menção estimulada (a partir de uma lista) foi solicitado a todos os respondentes que 

escolhessem os três maiores problemas de Salvador: a segurança se confirma em primeiro 

lugar, vindo em segundo a saúde e, em terceiro, o tráfico de drogas e o desemprego. 

Trânsito, encostas e educação ocupam o quarto lugar de representatividade;  

 Os resultados confirmam os obtidos na questão anterior (os principais problemas – em 

menções espontâneas) no que se refere a segurança pública e a saúde. O tráfico de drogas 

na questão precedente foi tratado como segurança pública e nesta, estimulado de forma 

separada, o que possibilitou visualizar a dimensão desse problema social. O desemprego 

completa o ranking dos três maiores problemas de Salvador (que, na verdade, são quatro, 

se considerada a questão do tráfico de drogas separadamente da segurança); 

 A estratificação dos três maiores problemas pelo local de residência (Salvador e outros 

municípios), tal como na questão anterior, evidencia diferenças de percepção dos maiores 

problemas entre os residentes nas duas regiões: os que habitam Salvador apontam mais a 

segurança, a saúde, o tráfico de drogas, o desemprego, a educação e o transporte público 

como os maiores problemas da capital que os moradores na RMS, enquanto estes indicam 

mais o trânsito, as encostas e a coleta de lixo/limpeza urbana. 

 

OS TRÊS MAIORES PROBLEMAS DE SALVADOR (Q.26) 
(resposta múltipla – estimulada) 

Base: 3600 entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 

  

Segurança pública/violência

Saúde (atendimento médico-hospitalar)

Tráfico de drogas

Desemprego

Trânsito (engarrafamentos)

Encostas (deslizamentos)

Educação (escola pública)

Transporte público

Coleta de lixo/ limpeza urbana

Esgoto/ saneamento básico

Pavimentação/ conservação das ruas

Degradação ambiental (poluição do ar/água/desmatamento)

Habitação popular

Poluição sonora

Falta de praças, quadras e áreas de lazer

Praias (infraestrutura/desordem da orla/poluição)

59,9%

46,7%

35,7%

31,5%

22,5%

21,6%

17,2%

10,6%

9,1%

7,0%

5,7%

4,6%

4,4%

4,2%

3,6%

3,1%
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AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (NO BAIRRO OU MUNICÍPIO) 

 
 

Os dois gráficos seguintes (Partes 1 e 2) referem-se à mesma questão (Q.27) que avaliou os 

serviços e/ou equipamentos públicos existentes no bairro (para os moradores de Salvador) ou na 

cidade (RMS) apresentando os resultados para o total da amostra. Observa-se que nesse conjunto 

de 12 itens avaliados3 apenas a regularidade do fornecimento de água foi considerada boa. Todos 

os demais foram avaliados como regulares ou ruins (média geral RMS). 

 
AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

NO BAIRRO (EM SALVADOR) OU NO MUNICÍPIO (RMS)  (Q.27) PARTE 1 
Base: 3600 entrevistas 

 
  MÉDIA CONCEITO 

I Água (regularidade no fornecimento)  3,57 Bom 

II Comércio em geral  3,28 Regular 

III Coleta de lixo/ limpeza urbana   3,23 Regular 

IV Comércio de bairro (bens de conveniência)   3,20 Regular 

V Iluminação pública   2,96 Regular 

VI Praias  2,76 Regular 

VII Esgoto/ saneamento básico   2,57 Regular 

VIII Encostas (contenção)  2,51 Ruim 

IX Transporte público  2,39 Ruim 

X Pavimentação/ conservação das ruas   2,38 Ruim 

XI Habitação popular   2,36 Ruim 

XII Arborização (sombreamento das ruas)  2,34 Ruim 

                                                      
3 A escala de avaliação é a seguinte: 1 a 1,5 = péssimo; 1,6 a 2,5 = ruim; 2,6 a 3,5 = regular; 3,6 a 4,5 = bom; 4,6 a 5 = 

ótimo. 
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A avaliação dos restantes 12 itens (organizados em ordem decrescente de acordo com a média) 

segue o mesmo padrão do bloco anterior, com destaque negativo para a segurança pública (único 

item a receber nota média equivalente ao conceito péssimo). 

 
AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

NO BAIRRO (EM SALVADOR) OU NO MUNICÍPIO (RMS)  (Q.27) PARTE 2 
Base: 3600 entrevistas 

 
 

 

  MÉDIA CONCEITO 

XIII Educação (escola pública)  2,34 Ruim 

XIV Creches   2,18 Ruim 

XV Áreas verdes/parques e jardins públicos  2,15 Ruim 

XVI Trânsito (engarrafamentos)   2,03 Ruim 

XVII Espaços para pedestres/passeios  2,01 Ruim 

XVIII Acesso aos serviços públicos municipais/ atend.ao público  1,96 Ruim 

XIX Equipamentos esportivos de uso público   1,95 Ruim 

XX Emprego (oportunidades de trabalho)   1,72 Ruim 

XXI Ciclovias   1,70 Ruim 

XXII Saúde (equipamentos de saúde)  1,66 Ruim 

XXIII Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais 1,64 Ruim 

XIV Segurança pública  1,49 Péssimo 
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AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM SALVADOR 

 

Os gráficos seguintes (Partes 1 e 2) referem-se à mesma questão (Q.28) que avaliou4  os serviços 

e/ou equipamentos públicos existentes em Salvador tanto pelos seus habitantes quanto pelos 

residentes nos demais municípios da RMS, apresentando os resultados para o total da amostra. 

Observa-se que nesse conjunto de 12 itens expostos abaixo apenas o comércio geral da cidade e de 

bens de conveniência (comércio de bairro) foram classificados como “bons”. Os demais são vistos 

como regulares ou ruins. 

 
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM SALVADOR (Q.28) PARTE 1 

Base: 3600 entrevistas 

 
  MÉDIA CONCEITO 
I Comércio em geral  4,04 Bom 
II Comércio de bairro (bens de conveniência)   3,93 Bom 
III Água (regularidade no fornecimento)  3,21 Regular 
IV Praias  3,20 Regular 
V Iluminação pública   3,03 Regular 
VI Áreas verdes/parques e jardins públicos  2,97 Regular 
VII Coleta de lixo/ limpeza urbana   2,95 Regular 
VIII Arborização (sombreamento das ruas)  2,88 Regular 
IX Ciclovias   2,81 Regular 
X Equipamentos esportivos de uso público   2,52 Ruim 
XI Creches   2,46 Ruim 
XII Esgoto/ saneamento básico   2,45 Ruim 

                                                      
4 A escala de avaliação é a seguinte: 1 a 1,5 = péssimo; 1,6 a 2,5 = ruim; 2,6 a 3,5 = regular; 3,6 a 4,5 = bom; 4,6 a 5 = 

ótimo. 
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A avaliação dos restantes 12 itens – equipamentos e serviços em Salvador –  (também organizados 

em ordem decrescente de acordo com a média) é negativa: todos foram avaliados pelo total da 

amostra que os classificou como ruins ou péssimos. Saúde, encostas5, segurança e trânsito obtiveram 

as piores avaliações. 

 
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM SALVADOR (Q.28) PARTE 2 

Base: 3600 entrevistas 

 
 

  MÉDIA CONCEITO 
XIII Pavimentação/ conservação das ruas   2,45 Ruim 
XIV Transporte público  2,38 Ruim 
XV Habitação popular   2,33 Ruim 
XVI Educação (escola pública)  2,31 Ruim 
XVII Espaços para pedestres/passeios  2,10 Ruim 
XVIII Acesso aos serviços públicos municipais/ atendimento ao público  2,07 Ruim 
XIX Emprego (oportunidades de trabalho)   1,92 Ruim 
XX Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais 1,87 Ruim 
XXI Saúde (equipamentos de saúde)  1,65 Ruim 
XXII Encostas (contenção)  1,48 Péssimo 
XIII Segurança pública  1,41 Péssimo 
XIV Trânsito (engarrafamentos)   1,34 Péssimo 

 
  

                                                      
5 É possível que a avaliação mais negativa atribuída à contenção de encostas em Salvador tenha sido influenciada pelo 

desmoronamento com vítimas fatais que ocorreu no período em que começou a coleta de dados, tipo de evento que não 
vinha acontecendo com tal gravidade nos últimos anos. 
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VISÃO DE SALVADOR E INTER-RELAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS DA RMS 

 
As questões seguintes foram aplicadas utilizando-se uma escala de concordância6 com o objetivo de 

conhecer como se posicionam os moradores da RMS acerca desse conjunto de ideias associadas a 

Salvador e inter-relacionadas com os demais municípios da região metropolitana. O gráfico as ordena 

do mais alto grau de concordância ao mais alto grau de discordância. 

 

VISÃO DE SALVADOR E INTER-RELAÇÕES COM OS MUNICÍPIOS DA RMS  (Q.29) 
Base: 3600 entrevistas 

 
 

                                                      
6 A escala de concordância é a seguinte: 1 a 1,5 = discordo totalmente; 1,6 a 2,5 = discordo; 2,6 a 3,5 = não concordo nem 

discordo; 3,6 a 4,5 = concordo; 4,6 a 5 = concordo totalmente. 
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 A frase de maior concordância (concordam totalmente ou em parte) indica que a população 

da RMS sente falta de uma ação conjunta do poder público na área metropolitana: “Penso 

que o governo/os políticos dão pouca atenção para melhorar as inter-relações de Salvador e 

seus municípios vizinhos.”  85,2% concordam; 

 As duas frases seguintes, que contaram com alta concordância da população e revelam que 

a mesma perspectiva negativa é atribuída ao município onde residem e à capital: “Se 

continuar como está, Salvador, num futuro próximo, será pior do que agora para viver.”   81,8% 

concordam e “Se continuar como está, a minha cidade, num futuro próximo, será pior do que 

agora para viver.”  77,5% concordam; 

 As frases seguintes também contaram com um alto grau de concordância: “Pretendo 

continuar morando na minha cidade. Eu estou bem aqui.”  73,8% concordam; “Melhorando os 

serviços de transportes e tornando a viagem a Salvador (e dentro da cidade) mais fácil, o futuro 

ideal seria viver onde moro.”  72,6% concordam; 

 71,1% concordam que “Salvador é uma cidade para curtir (passear, se divertir).” indicando que a 

capital é fortemente associada ao entretenimento, lazer e turismo, tanto por moradores da 

capital quanto por residentes nos demais municípios da RMS (os índices de concordância 

nos dois grupos são muito próximos).A vocação turística e a imagem de Salvador como uma 

cidade propícia ao entretenimento e lazer está em acordo com a percepção dos seus 

moradores e dos residentes na RMS; 

 O bloco de afirmativas a seguir contou com a concordância também da maioria, mas em 

índices inferiores: “Viver é mais caro para quem mora em Salvador.”  59,7% concordam; “Se 

minha renda melhorasse eu gostaria de morar/de continuar morando em Salvador.”  57,9%; 

“Os moradores de Salvador usufruem muito pouco da orla da Baía de Todos os Santos.” 56,8%; 

“Prefiro/preferiria viver em Salvador para ter acesso a mais serviços.”  55,7%; “Salvador é uma 

cidade para se trabalhar.”   52,1%. Com relação às frases acima, identifica-se na 

estratificação Salvador x RMS: 

1. 65,2% dos moradores da RMS concordam que viver em Salvador é mais caro. Esse 

índice é menor em Salvador (58,1%); 

2. 69,4% dos moradores de Salvador concordam que se a própria renda melhorasse 

gostariam de continuar morando nessa cidade e apenas 22,6% dos residentes na RMS 

gostariam de mudar para Salvador se tivessem uma melhoria de renda (ou seja, a 

maioria dos habitantes da RMS não aspira morar na capital, nem na condição de uma 

renda melhor que possibilitasse mais acesso a bens e serviços); 

3. A percepção de que os moradores de Salvador usufruem pouco da orla da Baía de Todos 

os Santos é similar entre os chefes de família moradores da capital e da RMS; 

4. A afirmativa “prefiro/preferiria viver em Salvador para ter acessos a mais serviços” é 

verdadeira para os soteropolitanos (65,7% concordam com ela), mas não é verdadeira 

para residentes na RMS (apenas 25,2% deles são da mesma opinião). 
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As afirmativas a seguir foram agrupadas por apresentarem índices de concordância acima de 40% e 

abaixo de 50%, ou seja, menos da metade concorda totalmente ou em parte com elas, mas o inverso 

não é verdadeiro (a maioria não necessariamente discorda delas, havendo um grupo que não tem 

opinião formada, que manteve-se neutro). São “É melhor se viver em Salvador por causa das 

oportunidades de trabalho.”  48,0% concordam; “Acho que Salvador recebe turistas demais.”  45,9% 

concordam; “Penso que Salvador deve procurar atrair mais turistas.” 45,5% concordam; “Em Salvador há 

mais perigo e violência que em outras cidades da Região Metropolitana.” 44,8% concordam; “Morar em 

Salvador me proporciona/proporcionaria melhorar a minha renda.”   42,9% concordam; “Por ter mais 

acesso a boas escolas, cultura e esportes as crianças de Salvador vivem melhor”.  42,0% concordam; 

“Para as crianças e jovens é melhor viver fora de Salvador”.  40,8% concordam. Sobre essas 

afirmativas, vale mencionar que: 

 

 Verifica-se uma contradição nos itens que relacionam as crianças e jovens de Salvador com 

acesso a boas escolas (42% concordam com a afirmativa) mas segmento parecido (40,8%) 

concordam que para os jovens e crianças é melhor viver fora de Salvador. Os entrevistados 

são bem divididos com relação a essas duas questões, observando-se que os residentes na 

RMS concordam mais com ambas as afirmativas que os residentes em Salvador;  

 Sobre o turismo, o público também é dividido: 45,9% pensam que Salvador recebe turistas 

demais e também 45,5% acreditam que a capital deveria atrair mais turistas, mas a 

estratificação por Salvador e RMS revela que mais residentes em Salvador pensam que a 

capital deveria atrais mais turistas e mais residentes na RMS acreditam que há turistas 

demais na capital.  

 

Os cinco últimos itens a seguir são as afirmativas que geraram mais discordância: “Prefiro viver em 

cidades não turísticas”.  49,2% discordam; “O meu bairro/a minha cidade me permite viver de 

forma mais natural, respirando ar puro, em contato com a natureza”  55,6% discordam; 

“Costumo brincar o carnaval em Salvador”.  70,3% discordam; “É tranquila e segura a cidade 

onde eu moro”.  71,3% discordam; “Aproveito o carnaval de Salvador para trabalhar e ganhar 

algum dinheiro”.  85,3% discordam. Observa-se que: 

 A maioria da população não tem restrições em morar numa cidade turística e são, 

principalmente, os residentes em Salvador os que não se importam com essa condição; 

 A possibilidade de viver de uma forma mais natural, em contato com a natureza é algo mais 

afeito à população da RMS que a de Salvador. Da mesma forma, a questão da tranquilidade 

e segurança na cidade onde reside: 78,9% dos moradores de Salvador discordam dessa 

afirmativa enquanto, entre os residentes na RMS, esse índice cai para 47,4%;  

 Sobre o carnaval de Salvador, a grande maioria dos chefes de família não costuma participar 

da festa e um segmento maior ainda não aufere ganhos financeiros com a festa popular. Os 

segmentos constituídos por foliões e trabalhadores no carnaval são maiores na capital que 

entre os residentes na RMS. 
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Solicitados a avaliar a segurança pública em várias áreas – do bairro onde residem ao país – observa-

se que a avaliação negativa é generalizada: as notas médias situam-se entre 1,42 e 1,63 (numa 

escala de 1 a 5) em todas as áreas. O somatório de péssima e ruim começa em 85,4% (na cidade 

onde residem) a 89,2% (em Salvador para os não residentes na capital). 

 
AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA (Q.30) 

Base: 3600 entrevistas 
 

 
 
 

A avaliação da segurança em Salvador é muito semelhante entre residentes (média= 1,44) e não 

residentes na capital (média = 1,46). 

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA EM SALVADOR (Q.30) 
Base: 1680 entrevistas em Salvador e 1920 entrevistas na RMS 

 

No seu bairro Na sua cidade RMS
Estado da

Bahia

Na cidade de
Salvador

(apenas para
quem não
mora em
Salvador)

Brasil

Péssimo 60,4% 63,6% 65,4% 65,3% 65,0% 69,2%

Ruim 19,8% 21,8% 22,2% 23,6% 24,2% 19,9%

Regular 16,7% 13,1% 11,8% 10,4% 10,5% 10,6%

Bom 2,8% 1,3% ,5% ,6% ,3% ,3%

Ótimo ,3% ,2% ,1% ,0% ,1% ,0%

MÉDIA 1,63 1,53 1,48 1,46 1,46 1,42

1,63

1,53
1,48

1,46
1,46

1,42

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65
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Para os residentes na RMS se questionou como é vista a proximidade geográfica do seu município 

com Salvador, observando-se que há divisão com relação a esse ponto: segmentos semelhantes 

indicam que essa proximidade favorece a cidade onde mora (46,3%) e que não a afeta, nem positiva 

nem negativamente (43,0%). O grupo que entende que estar perto de Salvador lhe prejudica é pouco 

significativo (pouco menos de 6%). 

 
 OPINIÃO SOBRE A PROXIMIDADE GEOGRÁFICA COM SALVADOR (Q.31) 

Base: 1920 entrevistas (não residentes em Salvador) 

 
 

As principais motivações para avaliar positivamente a proximidade com Salvador são: 

 O acesso mais fácil aos equipamentos de saúde, ao comércio, ao lazer e a facilidade de 

deslocamento quando necessitam ir à capital (transportes); 

 Mais oportunidades de trabalho e acesso à educação de nível superior também são 

motivações para se avaliar positivamente essa proximidade, porém com menos ênfase. 

  

A principal motivação para avaliar negativamente a proximidade com Salvador é: 

 sentir-se afetado pela violência que ocorre na capital, citada por mais de sete em cada dez 

entrevistados que avaliam negativamente essa proximidade. 
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PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM SALVADOR 

 
Foi questionado a todos como veem a qualidade de vida dos moradores de Salvador: se igual, melhor 

ou pior do que nas demais cidades da RMS. Os resultados estão expressos no gráfico abaixo e 

evidenciam que não há consenso com relação a essa questão: o segmento mais importante (36,5%) 

diz que se vive em Salvador igual a qualquer outra cidade e outros, similares entre si, que se vive 

melhor (28,9%) ou pior (26,0%). As diferenças entre esses grupos ficam mais explícitas na 

estratificação residentes na capital versus residentes na RMS: quem mais acha que os 

soteropolitanos vivem melhor ou igual são os próprios e quem mais acredita que os soteropolitanos 

vivem pior são os residentes nas demais cidades da RMS, indicando que a imagem de Salvador é 

mais negativa entre os que moram em outras cidades que entre seus próprios habitantes. 

 

OPINIÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE QUEM MORA EM SALVADOR (Q.34) 
Base: 3600 entrevistas 

 
 

 As razões para se avaliar a qualidade de vida em Salvador em contraste com os demais 

municípios da RMS evidenciam que os problemas afeitos à segurança pública (a violência na 

capital, a violência generalizada na RMS, o tráfico de drogas) são as principais razões para 

se crer que tanto faz o município onde se resida na região metropolitana, ou mesmo, achar 

que se vive melhor em outras cidades.  

 As oportunidades de trabalho, ser uma cidade turística, ter melhores serviços de saúde e 

educação, um comércio maior e mais diversificado valorizam o habitar na capital e são os 

principais argumentos para os que acreditam que se vive melhor em Salvador. 
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PONTOS FORTES E FRACOS DE SALVADOR 

 
São os pontos fortes de Salvador: 

1. As praias (o principal); 

2. O comércio desenvolvido, diversificado; as opções de lazer; a infraestrutura turística (e os 

atrativos turísticos);  

3. A maior oferta de trabalho (principalmente relacionada aos serviços turísticos, em especial, 

às festas (carnaval, São João) que acontecem na capital).  

 
Há outros pontos fortes relacionados ao modo de ser do baiano e à cultura local, à maior e melhor 

oferta de equipamentos de saúde e de educação, de serviços, às melhorias no sistema viário, ao 

clima agradável/saudável e à falta de poluição, como se pode ver no gráfico seguinte. 

 

PONTOS FORTES DE SALVADOR (Q.36) 
(resposta múltipla – espontânea) 

Base: 3600 entrevistas 

 

I Praias - muitas praias - a orla- o litoral 47,0% 

II Comércio desenvolvido-diversificado-shoppings 28,0% 

III Lazer- muitas opções- shows- festas 25,7% 

IV Infraestrutura turística- pontos turísticos 22,3% 

V Mais oferta de emprego- de trabalho: turismo- carnaval- São João 18,0% 

VI Nenhum - não existe - não tem nada demais 9,6% 

VII Não sei 8,9% 

VIII Oferta de boas escolas - faculdades- cursos profissionalizantes 7,8% 

IX Tem mais hospitais e postos de saúde 7,5% 

X O povo: alegre- receptivo - feliz - educado 7,2% 

XI Tem mais cultura: cinema - teatros - museus- bibliotecas 6,6% 

XII Bons restaurantes-bares-variedade de restaurantes 4,3% 

XIII Melhorias na malha viária - mobilidade 3,7% 

XIV O clima tropical- saudável- agradável 3,0% 

XV Qualidade do ar- sem poluição- a natureza-- muitas árvores 2,2% 

XVI A cultura baiana- comida- música- dança- a cultura afro 2,0% 

XVII Outros 3,8% 
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São os principais pontos fracos de Salvador: 

1. A segurança pública/ a violência (o principal); 

2. A saúde pública (atendimento público de saúde); 

3. Tráfico de drogas; 

4. Trânsito/ congestionamento; desemprego. 

 
Outros itens como: áreas de riscos em encostas, qualidade da educação e o pequeno número de 

creches, o transporte público e a falta de urbanização de algumas áreas também são 

considerados pontos fracos por segmentos entre 10% e 17%. 

 
PONTOS FRACOS DE SALVADOR (Q.37) 

(resposta múltipla – espontânea) 
Base: 3600 entrevistas 

 
I Segurança pública - violência - muitos assaltos 79,4% 

II Saúde pública - assistência médica 37,2% 

III Tráfico de drogas 30,1% 

IV Congestionamento de trânsito- engarrafamento-trânsito infernal 24,4% 

V Desemprego 22,2% 

VI Áreas de risco em encostas- alagamentos - desmatamento- 16,8% 

VII Educação - qualidade do ensino -faltam creches 11,7% 

VIII Transporte público - ruim - demorado- motoristas deseducados 10,6% 

IX Urbanização: locais-bairros feios - desorganizados- sujos 9,8% 

X Habitação: falta moradia 2,8% 

XI Pobreza - favelas - pedintes - 2,5% 

XII Custo de vida alto- impostos altos 2,3% 

XIII Faltam: áreas de lazer- quadras esportivas- atividades culturais 1,6% 

XIV Não sei- nada 1,5% 

XV Outros 4,4% 
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Os questões seguintes procuraram conhecer como os entrevistados avaliam a gestão do município 

onde vivem e também a gestão da capital, utilizando-se uma escala de cinco pontos. O gráfico da 

questão 47 apresenta a avaliação da gestão do conjunto de municípios da RMS, destacando 

Salvador, de modo a compará-la com os demais. Observa-se que a gestão dos vários municípios que 

compõem a RMS é considerada péssima por 40% dos residentes (ruim e péssima somam 58%) 

enquanto a gestão de Salvador é considerada regular por seus habitantes. 

 
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO (Q.47) 

Base: Salvador e residentes na RMS 
 

Média Salvador: 3,0 (regular) 
Média RMS (outros municípios): 2,1 (ruim) 

 
O gráfico da questão 48 expõe a avaliação da gestão da cidade de Salvador feita pelos que nela 

residem e pelos moradores dos demais municípios da RMS, observando-se uma convergência: a nota 

média obtida nos dois grupos foi exatamente a mesma (3,0 – regular) e a principal diferença entre 

ambos se encontra no conjunto de moradores da RMS que não sabe opinar sobre o tema (14,3%). 

 
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE SALVADOR (Q.48) 

Base: Salvador e residentes na RMS 
 

Média moradores de Salvador: 3,0 (regular) 
Média moradores da RMS (outros municípios): 3,0 (regular) 
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10,0%

30,5%

18,1%
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0,6%

5,9%

24,3%

47,5%

10,5% 11,4%
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Ótima Boa Regular Ruim Péssima Não sei

Outros municípios RMS Salvador

4,0%

20,2%

43,1%
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14,3%
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24,3%
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Ótima Boa Regular Ruim Péssima Não sei

Residentes na RMS Residentes em Salvador
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2.3 SALVADOR: QUALIDADE DE VIDA E VISÃO DE FUTURO 

 
As afirmativas expostas no gráfico abaixo foram submetidas aos entrevistados utilizando-se uma escala de importância 

com cinco pontos7. Ocorreu que todos os itens propostos foram avaliados por ampla maioria como muito importantes e 

extremamente importantes. Para facilitar a sua visualização esses pontos extremos mais positivos foram agrupados na 

categoria muito importante e os pontos extremos mais negativos foram agrupados na categoria “sem importância”. O 

gráfico os apresenta ordenando-os do maior ao menor (do mais ao menos importante). 

 
IMPORTÂNCIA DE TEMAS PARA SALVADOR OFERECER UM FUTURO MELHOR  

A SEUS HABITANTES E DA RMS (Q.49) 
Base: 3600 entrevistas 

 
De modo coerente com a visão que se tem de Salvador – uma cidade insegura, violenta – o que mais se deseja para o 

futuro é que fosse mais segura: 94% indicam que esse tema é muito importante (70% dos quais, que é extremamente 

importante). Não há diferença entre ser residente em Salvador, ou nos demais municípios da RMS, no que se refere a 

desejar que Salvador seja mais segura, ofereça mais empregos e mais qualidade de moradia (os três pontos considerados 

muito importantes por mais de 90% dos entrevistados). 

                                                      
7 A escala utilizada foi: 1 = sem importância; 2 = pouco importante; 3 = importante; 4 = muito importante e 5 = extremamente importante. 

Fosse uma cidade mais segura

Oferecesse mais emprego

Tivesse mais qualidade de moradia

Tivesse o transporte público de mais
qualidade

Cuidasse melhor das suas praias

Oferecesse mais oportunidade de
participação…

Fosse um lugar melhor para andar a pé

Oferecesse mais atividades culturais

Preservasse mais suas as áreas verdes/
de vegetação natural.

Tivesse mais parques e praças

Tivesse mais oportunidades de lazer

Tivesse mais indústrias

Fosse um destino turístico mais importante
 no Brasil e no mundo

0,6%

0,5%

0,6%

0,5%

0,3%

4,4%

4,9%

5,4%

6,4%

6,6%

10,6%

11,6%

11,9%

18,4%

18,7%

18,9%

20,6%

21,5%

19,4%

24,0%

94,4%

93,2%

93,2%

89,1%

88,0%

87,5%

80,8%

80,6%

80,3%

78,7%

78,1%

76,0%

70,7%

Não sei Sem importância Importante Muito importante
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As questões centrais do estudo são resumidas em dois conceitos: qualidade de vida e visão de futuro de Salvador 

cujos resultados são apresentados nos gráficos a seguir. O primeiro conceito reporta ao que a população obtém hoje e, o 

segundo, ao que espera para o futuro no que se refere à cidade de Salvador e suas relações com os demais municípios 

da RMS. Observa-se que a qualidade de vida na RMS é considerada regular8 (média 2,9) e a visão de futuro que a 

população tem em relação à sua capital é boa (média 3,6) indicando que a população tem uma perspectiva otimista: 

 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
(média = 2,9) 

 
 

VISÃO DE FUTURO DE SALVADOR 
(média = 3,6) 

 

 
Os resultados expostos para a obtenção desses dois conceitos foram obtidos pela CIES e são produtos de análises 

estatísticas próprias. Para obtê-los, além das questões que produziram respostas diretas ao questionário utilizado e que 

geraram 334 variáveis, a partir da base de dados original foram realizados diferentes modelos de cálculo e recodificações 

que ampliaram a 576 o número de variáveis utilizadas nas análises do estudo, com o objetivo de obter uma medição da 

atual qualidade de vida da população da RMS e identificar a visão de futuro em relação à sua capital, buscando 

essas duas principais respostas com simplicidade de compreensão.  

 

                                                      
8 A escala de referência é a seguinte: 1,0-1,5 = péssima; 1,6-2,5 = ruim; 2,6-3,5 = regular; 3,6-4,5 = boa; 4,6-5,0 = ótima. 

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

11,1%
14,7%

55%

10,6%
8,6%

Péssima Ruim Regular Boa Ótima

5,6%

15,2%

21%

28,9% 29,2%
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3. CONCLUSÕES 
 

 
Os resultados obtidos com a amostra representativa dos habitantes da RMS revelam uma população residente em 

Salvador com um perfil muito assemelhado em termos de escolaridade, renda e classe econômica aos demais municípios 

da região metropolitana. Predominam o nível médio de escolaridade, as faixas de renda familiar de até 2 SM e a classe 

econômica C. As famílias têm, em média, três pessoas, sendo também, em média, duas com renda própria. Observou-se 

que o acesso a alguns serviços é praticamente universalizado, principalmente o abastecimento de água encanada (99%), 

a coleta de lixo domiciliar (99%) e energia elétrica com relógio próprio (97%). O esgotamento sanitário (89%) e 

pavimentação asfáltica na rua onde mora (81%) também têm ampla cobertura. 

 

O domicílio é próprio (76%), construído em alvenaria revestida (95%) e possui instalações sanitárias completas (93%). De 

acordo com os resultados obtidos na questão 20, o bairro onde residem em Salvador (ou a cidade da RMS) possui escola 

pública de educação infantil e ensino fundamental (94%), comércio (91%) e transporte público (90%). Já os principais 

problemas (Q21 e Q22) que a população vivencia se relacionam a acesso a serviços: segurança e saúde (principalmente), 

lazer (praças, parques infantis e áreas de lazer), serviços de assistência social (creches e centros de atenção a idosos), 

equipamentos esportivos e culturais (bibliotecas públicas e centros culturais). A qualidade dos serviços também é avaliada, 

no geral, negativamente (ver a esse respeito as questões 27 e 28): os avaliados mais negativamente são a segurança, a 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e a saúde, no caso da RMS e o trânsito, a segurança, encostas 

e equipamentos de saúde em Salvador (na visão do conjunto dos residentes na RMS). 

 

Em termos de qualidade de vida, se observa que a grande maioria não pratica nenhum tipo de atividade física e que a 

prática de atividades fora de casa também é limitada, notadamente o acesso a bens culturais (cinema, teatro, shows, 

exposições etc.) e ao consumo de bens e serviços. O bairro é o local privilegiado para a execução das atividades 

relacionadas à prática esportiva. 

 

A busca por atendimento na área de saúde é o principal motivo de deslocamento entre a RMS e Salvador e um dos 

serviços públicos de avaliação mais negativa. De maneira geral, a avaliação da maioria dos serviços públicos em todos 

os municípios da RMS varia de regular a péssima, assim como a gestão dos municípios. Nada se compara, porém ao 

problema da segurança pública: avaliado como ruim ou péssimo em todas as áreas (bairro, cidade, RMS, estado e país). 

A prova mais contundente para assegurar que a violência, a insegurança, o tráfico de drogas determinam as principais 

motivações sobre o viver em qualquer um dos municípios é a recorrência com que esse tema surge: de forma espontânea 

ou estimulada, quando se fala dos problemas de Salvador, quando se avalia os serviços a que têm acesso no local onde 

moram e quando se avalia especificamente a segurança pública em várias áreas (do bairro ao país), indicando que além 

de atingir a todos indistintamente, extrapola a RMS, objeto deste estudo. A melhoria das condições de vida na capital e 

na RMS e das inter-relações entre os vários municípios que a compõem passa. Necessariamente. por mudanças efetivas 

e amplas no âmbito da segurança pública. 

Algumas análises podem ser feitas a partir dos resultados obtidos: a primeira e mais evidente é a perspectiva otimista com 

relação ao futuro, se comparada com a avaliação da atual qualidade de vida. Apesar dos problemas apontados em 

Salvador e, de resto, na RMS, do desencanto com as administrações públicas de cada município (em maior ou menor 
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grau, a depender do lugar), as expectativas otimistas sobre o futuro talvez expressem mais um desejo pessoal, uma 

vontade de que a vida seja melhor, do que algo que se vislumbre concretamente a partir das ações executadas ou 

planejadas pela gestão dos vários municípios ou das políticas públicas planejadas e/ou adotadas.  

A questão 29 (visão da inter-relação de Salvador com os demais municípios da RMS) apresentou a seguinte afirmativa 

(entre 23 proposições) como a de maior grau de concordância (85,2% no total da amostra): “Penso que o governo/os 

políticos dão pouca atenção para melhorar as inter-relações de Salvador e seus municípios vizinhos.” Tal resultado 

indica que, apesar dos entrevistados não perceberem diferenças significativas de qualidade de vida entre morar na capital 

ou qualquer outro município da região (questão 34) não identificam um esforço conjunto, metropolitano, no sentido de 

melhorar a qualidade de vida da sua população, sendo o maior problema, comum a todos, o da segurança pública (ou 

violência como alguns preferem nomear). 

 

Outra proposição que alcançou um elevado grau de concordância (81,8%) foi “Se continuar como está, Salvador, num 

futuro próximo, será pior do que agora para viver” que indica uma expectativa negativa em relação ao futuro da cidade 

mantidas as atuais condições, embora, como comentado nas análises de qualidade de vida e visão de futuro, a expectativa 

com relação ao futuro seja mais positiva que a qualidade de vida que se experimenta hoje. 

 

O conjunto das proposições sobre Salvador como indicações da imagem que a capital baiana possui entre os residentes 

na RMS (ver questão 29) evidenciam que a atratividade que exerce sobre os chefes de família dos outros municípios é 

baixa: a maioria gostaria de melhorar as condições de vida e de transporte até a capital e morar onde está. Salvador é 

mais vista como uma cidade para passear, se divertir (71,1% concordam com essa afirmativa) que um lugar para se 

trabalhar (52,1%). Entretanto, a grande maioria não costuma participar do carnaval de Salvador (70,3%) e não costuma 

aproveitar essa festa para trabalhar e ganhar dinheiro (85,3%). A atividade turística é considerada importante, assim como 

se entende que a cidade deve atrair mais turistas e se tornar um destino turístico mais relevante no Brasil e 

internacionalmente. 

 
Para que Salvador ofereça um futuro melhor a seus habitantes e da sua região metropolitana, se deseja principalmente 

que: 

 Seja mais segura (94,4% muito importante + extremamente importante); 

 Ofereça mais emprego (93,2%); 

 Tenha mais qualidade de moradia (93,2%); 

 Tenha um transporte público de mais qualidade (89,1%); 

 Cuide melhor de suas praias (88%) e  

 Ofereça mais oportunidade de participação popular nas decisões de governo (87,5%). 

 

Deve-se considerar também que essas formulações não foram espontâneas, mas propostas para classificação (ver 

questão 49) usando-se uma escala de 1 (sem importância) a 5 (extremamente importante). Tais resultados indicam que 

as políticas públicas para preparar a cidade para o futuro devem privilegiar iniciativas que promovam principalmente 

melhorias nas áreas acima mencionadas. 


