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Introdução: No cenário mundial surge indicador global que avalia mais de 50
parâmetros que compõem a qualidade de vida dos cidadãos, como saúde, moradia,
segurança pessoal, acesso à informação e à educação, saneamento básico,
sustentabilidade e tolerância a diferenças.
Desigualdades e sustentabilidade social são contemplados no IPS- Índice de Progresso
Social, desenvolvido pelo especialista mundial em competitividade Michael Porter e
por economistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), o índice é
respaldado por empresas privadas e instituições sem fins lucrativos e sustentado em
redes de líderes, acadêmicos e meios de comunicação.
 Objetivo: Identificar indicador que aufira o progresso das Nações oferecendo uma
visão do nível de bem-estar em cada país, configurando estratégias para tomada de
decisões no nível de quem formula políticas ou estratégias de  justiça social.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica no relatório de desenvolvimento humano da ONU
– Organização das Nações Humanas, aprovado em Março de 2014. Resultados: O
crescimento econômico por si só não basta para medir o índice de progresso das
Nações, o contexto mundial impõe grandes desafios à sustentabilidade, como
desigualdade prevalente, mudanças climáticas, escassez relativa de recursos, migração,
segurança dos alimentos, crise econômica e fiscal. 
O IPS propõe medida do bem-estar em três níveis: satisfação das necessidades básicas
para a sobrevivência digna, estabelecimento de instrumentos eficazes de mobilidade
social e disponibilidade de oportunidades para consolidar um estilo de vida.
Em 2014, equipe liderada pela Harvard Business School avaliou avanços sociais de
132 países, o Brasil foi considerado o país do BRICS (grupo composto também por
Rússia, Índia, China e África do Sul) mais avançado socialmente, somou 69,9% pontos
e ocupa o 46º lugar no ranking.
O Brasil destacou-se nos quesitos: liberdade e escolha pessoal (27° no mundo),
tolerância e respeito (33°) e acesso ao conhecimento básico (38°).  No parâmetro
segurança pessoal, ocupou a 122ª colocação e acesso à educação, 76ª.
A estratégia do IPS é avaliar se um país pode satisfazer as necessidades básicas de seu
povo contemplando infraestrutura e capacidade para permitir que seus cidadãos
possam melhorar a qualidade de suas vidas e alcançar seu pleno potencial de
desenvolvimento.
 Conclusão: Progresso social é a capacidade da sociedade atender às necessidades
humanas básicas de seus cidadãos, permitindo qualidade de vida e criando condições
para pessoas e comunidades atingirem seu pleno potencial, o novo índice da ONU
potencializa ações efetivas para intervenções e estratégias efetivas de desenvolvimento
humano e  justiça social.
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