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RESUMO 

 
 

 
 
O Programa Bolsa Família (PBF) foi institucionalizado em 2004, a partir da unificação 

da gestão e da execução das ações de transferência de renda de outros programas pré-

existentes no Brasil, constituindo-se na maior política assistencial em nível nacional. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a focalização sobre o público- alvo e o impacto 

do Programa Bolsa Família sobre a pobreza e a desigualdade de renda para as regiões 

do Brasil no período de 2005 e 2015, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD). Os resultados sugerem que ao longo do período 

estudado no Brasil, a focalização do PBF não foi severamente afetada. Entretanto, nas 

regiões Norte e Nordeste, grande parte do publico alvo do programa deixou de ser 

beneficiário o que afetou a focalização, ocasionando uma pequena queda. Nas demais 

regiões, a focalização melhorou, principalmente no Centro-Oeste, que obteve melhor 

variação percentual. Adicionalmente, programa poderia obter melhores resultados de 

focalização caso o governo conseguisse melhorar a eficiência da seleção local, ou seja, 

incluir maior número de domicílios pertencentes ao público alvo do programa como na 

região Centro-Oeste. Esta melhora refletiu nos indicadores de pobreza e desigualdade, 

sendo a única região a fazer com que o programa aumentasse seu impacto no ano de 

2015.  Para o Brasil de maneira geral, os impactos sobre os indicadores de pobreza são 

mínimos, principalmente em 2015, mas apresenta reduções em ambos os anos 

estudados. Apesar da existência do PBF ser um instrumento útil para a redução da 

pobreza e desigualdade, é necessário aperfeiçoá-lo, seja melhorando a focalização ou 

aplicando incentivos sustentáveis para que as famílias possam futuramente deixar de 

receber o benefício, quebrando a perpetuidade do ciclo de pobreza em que vivem. 

 

 

 

Palavras-chaves: Bolsa Família, Focalização, Impacto, pobreza, desigualdade de renda 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 

The Bolsa Família Program (PBF) was institutionalized in 2004, through the unification 

of the management and execution of income transfer actions of other pre-existing 

programs in Brazil, constituting the largest care policy in the country. The objective of 

this study was to evaluate the targeting indicator on the target audience and the impact 

of the Bolsa Família Program on poverty and income inequality, for the regions of 

Brazil between the years 2005 and 2015, based on data from the National Household 

Sample Survey   (PNAD). The results suggest over the period studied in Brazil, the 

focus of PBF was not severely affected. However, in the North and Northeast regions, a 

large part of the target public of the program is no longer beneficiary therefor affected 

the targeting indicator, leading it to a small drop. In the other regions, the targeting 

indicator improved, mainly in the Center-West, which obtained better percentage 

variation. In addition, the program could obtain better targeting results if the 

government were able to improve the efficiency of local selection, that is, to include a 

larger number of households that belong to the target audience of the program, as in the 

Central-West region. This improvement reflected in the poverty and inequality 

indicators, with it made it to be the only  region making the program increase its impact 

in the year 2015. For Brazil in general, the impacts on the poverty indicators are 

minimal, especially in 2015, but reductions are noticed in both years of this study. 

Although PBF is a useful tool for reducing poverty and inequality, it needs to be 

improved, either by improving the targeting indicator or by applying sustainable 

incentives so that families may in future cease receiving the benefit, breaking the 

perpetuity of the poverty cycle in which they live. 

 

Key words: Bolsa Família, Targeting Indicator , Impact, poverty, income inequality 
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1. INTRODUÇÃO  

O Programa Bolsa Família (PBF) foi institucionalizado em 2004, a partir da unificação 

da gestão e da execução das ações de transferência de renda de outros programas pré-

existentes, os quais se destacam: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Fome 

Zero, constituindo-se na maior política assistencial em nível nacional. Atualmente, o 

PBF destina cerca de R$ 28,68 bilhões, ou 0,45% do PIB, a mais de 14 milhões de 

famílias (UNIÃO, 2016). 

Segundo IPEA (2012), o PBF é o programa brasileiro mais bem estudado nos últimos 

anos, sobre o qual os objetivos inicialmente estabelecidos foram plenamente alcançados 

e, na maioria dos casos, superados. Assim, as camadas mais pobres da sociedade 

brasileira obtiveram melhoras expressivas em suas condições de vida e em suas 

perspectivas de futuro ao longo dos anos. 

A importância do programa no Brasil o tornou objeto de diversas análises da literatura. 

Um dos temas muito debatidos, envolvendo transferências de renda, é o impacto que 

esses tipos de programas sociais têm e sobre seu real alcance, se é direcionado para os 

que mais precisam e se o impacto dos mesmos sobre a pobreza e a desigualdade de 

renda, que é a realidade da maioria dos brasileiros, são constatados.  

Tavares et al. (2009) estima que o PBF inclui 50% das famílias elegíveis em nível 

nacional, chegando a atender 70% do público-alvo em estados pobres como o 

Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. No Nordeste como um todo, região com 

maior concentração de beneficiários (69,1%), Marques (2005) ressalta que o programa 

chega a atender 45% da população nos seus diversos municípios. Soares et al. (2006) 

indicam que 80% dos recursos do PBF são destinados a famílias pobres. Apesar de 

esses trabalhos demonstrarem um target relativamente eficiente do PBF, ainda é 

possível melhorar a sua focalização, através de uma política focada na redução das 

informações assimétricas entre o governo e a população. 

O impacto do PBF sobre a melhoria dos indicadores de vulnerabilidade social no 

período recente também é significativo. Ipea (2012) avalia que o PBF teve um peso de 

12,2% na redução  do Índice de Gini no período correspondente a 2002-2012. No 

mesmo período, Ipea (2012) estima que o benefício do programa responda por uma 

queda de 36% da miséria. Marques (2005) ressalta a importância do PBF para as 
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atividades econômicas de municípios menos desenvolvidos, o que denota o efeito 

multiplicador das transferências.  

Porém, a pobreza não é um fenômeno estático. De acordo com BRASIL (2017), em 

março de 2017, o PBF chegou a ter dois milhões de pessoas na fila de espera, pois não 

conseguiam a vaga devido à restrição orçamentaria anual. Isso faz com que seja 

imprescindível uma fiscalização mais rígida quanto aos beneficiários do PBF, visto que, 

ao longo do tempo, não só há variações no número ou percentual de pobres, como 

também as características deste grupo também podem mudar sensivelmente. Assim, 

caso a fiscalização seja feita com uma maior frequência, torna-se possível detectar 

famílias beneficiárias com renda maior do que a exigida pelo programa ou que não 

precisavam do recurso, podendo, assim, dar lugar a outras famílias que realmente 

precisam do recurso. 

Este trabalho surge com a intenção de ampliar o debate sobre os efeitos do programa, 

principalmente sobre o seu desempenho, com a atualização dos dados e uma 

comparação ao longo de uma década de funcionamento. Desse modo, o objetivo final é 

avaliar como evoluíram os indicadores de focalização e de impacto do programa sobre a 

pobreza e a desigualdade de renda no período entre 2005 e 2015.  

Neste período, houve um grande aumento no número de beneficiários (de 8,7 milhões 

para 14,0 milhões de famílias). Para isso, os dados das PNADs de 2005 e 2015 serão 

empregados para o cálculo do indicador de focalização proposto por Anuatti-Neto, 

Fernandes e Pazello (2001), bem como para o cálculo de medidas de pobreza 

conhecidas (extensão, hiato e severidade da pobreza/extrema pobreza) e desigualdade 

de renda (Índice de Gini) para todas as regiões do Brasil. 

Os resultados mostram que ao longo do período estudado, o PBF passou por uma 

expansão, entretanto no Brasil  a focalização do programa não foi severamente afetada 

por isto. Contudo, as regiões em que o programa atende a um maior público alvo, Norte 

e Nordeste, tiveram uma pequena queda. Nas demais regiões, a focalização melhorou, 

principalmente no Centro-Oeste, região que obteve melhor variação percentual. 

Este trabalho está estruturado em 5 seções, além desta introdução. Na seção 2 é 

abordada a fundamentação teórica deste trabalho. Na seção 3 são tratadas a amostra e a 
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metodologia utilizadas. Na seção 4 são apresentados os resultados obtidos. E, por fim, 

na seção 5 são realizadas as considerações finais.  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O Programa Bolsa Família 

O PBF foi instituído pela Lei n° 10.836/2004 e regulamentado pelo decreto nº 5.209, 

como um programa de transferência direta de renda condicionada, com a intenção de 

diminuir a situação de extrema pobreza, desigualdade social e a desnutrição no curto 

prazo, além de atuar nas áreas de saúde, educação e assistência social das famílias que 

se encontram em posição de risco social em todo o país, como objetivo de reduzir a 

pobreza e a desigualdade no longo prazo.  

Além do benefício básico oferecido a domicílios situados abaixo da linha de pobreza, o 

PBF também oferece benefícios variáveis as famílias compostas por crianças com idade 

entre zero e quinze anos e/ou gestantes em situação de pobreza e extrema pobreza. Mais 

recentemente, o programa também passou a considerar a assistência a adolescentes de 

quinze e dezesseis anos.  

Segundo Villatoro (2005), o PBF vincula-se ao conceito de proteção social, buscando, 

como objetivo principal, elevar o investimento em capital humano, tendo como 

consequência a elevação da produtividade do trabalhador e consequente redução  da 

pobreza. O programa baseia-se no pressuposto de que a reprodução da pobreza se deve 

à ausência de investimento nas capacidades dos indivíduos; e por isso busca, por meio 

do condicionamento da transferência, gerar incentivos para tais investimentos. 

Para se ter uma ideia da evolução do programa ao longo dos anos, os gráficos 1 e 2 

mostram, respectivamente, a abrangência do PBF com relação ao número de famílias 

atendidas e a quantidade de recursos repassados para as regiões brasileiras anualmente. 
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Gráfico 1: Número de famílias atendidas pelo PBF 

 

Fonte: Plataforma de Indicadores do Governo Federal (http://pgi.gov.br). 

Gráfico 2: Repasses de recursos por Região (valor real) 

 

Fonte: Portal de Transparência do Governo Federal. 

 

O número de famílias atendidas passou de 3,6 milhões de famílias em 2003 para 14 

milhões de famílias em 2015, como mostra o gráfico 01. O orçamento do programa 

cresceu de R$ 20 bilhões em 2009 para mais de R$ 30 bilhões em 2015, como mostra o 

gráfico 02, sendo que a região Nordeste é a que recebe o maoir montante absoluto de 

recursos.  
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Antes do PBF, o governo tinha vários programas de transferências diretas com objetivos 

distintos, mas com a meta em comum de proporcionar mais oportunidades às classes 

mais desfavorecidas como as antigas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e 

Cartão Alimentação. Ao longo dos anos, o PBF passou a incorporar outros programas, 

como o caso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) em 2006. 

Naquela época, havia grande desorganização, devido ao fato de que cada programa 

possuía sua própria agência executora. Os sistemas de informação eram distintos e não 

havia comunicação entre eles, o que acabava gerando ineficiências.  

Assim, ao se elaborar o programa, houve o cuidado de unificar a agência executora, 

bem como o cadastro das famílias, através do CadÚnico (Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal). Assim, as informações registradas pelos 

municípios, tanto para o PBF como para qualquer outro programa social focalizado, 

utiliza este sistema para identificar e selecionar as famílias aptas a receber o benefício 

(BRASIL, 2017). Para receber o beneficio, a família deve procurar a prefeitura 

municipal onde reside, onde será feito o cadastro no  CadÚnico. 

Além de ser uma política de amparo social, o PBF vincula a garantia de uma renda 

mínima ao cumprimento de condicionalidades. A preocupação do programa é garantir a 

segurança alimentar e boas condições de saúde, além de promover o acesso e a 

manutenção das crianças na escola. Assim, dentre as condicionalidades, estão as 

exigências quanto à realização de exames pré-natal para as gestantes, ao 

acompanhamento médico, à atualização de vacinas e à manutenção de peso e altura 

adequados das crianças de zero a seis anos. Além disso, são pré-requisitos a matrícula 

regular e frequência de, no mínimo, 85% e de 75% das aulas para as crianças de 7 a 15 

anos e para os estudantes de 16 e 17 anos, respectivamente. 

O PBF é voltado para famílias extremamente pobres e pobres e, caso a família se 

enquadre nos requisitos exigidos pelo programa (quadro 1), ela entrará em uma fila de 

espera para o recebimento do benefício, visto que o programa possui uma restrição 

orçamentária anual (BRASIL, 2017). Caso a família seja incluída no programa, ela 

passará a receber o valor ao qual tem direito mensalmente. Este valor é calculado e 

repassado pela Caixa Econômica Federal (CEF) por meio de um cartão magnético 

emitido pela agência.  
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Atualmente o PBF, considera pobre ou extremamente pobre a unidade familiar cuja 

renda per capita mensal seja, respectivamente, igual ou inferior a R$ 170,00 e R$ 85,00 

(BRASIL, 2017). Para os anos de análise deste estudo, 2005 e 2015, os valores que 

definiam a extrema pobreza e a pobreza eram: R$ 60 e R$120 em 2005 e R$ 77 e R$ 

154  em 2015.  

Com relação aos benefícios expostos no quadro 1, estes valores correspondem ao ano de 

2017. Para o ano de 2005, o PBF coexistia junto com outros programas assistencialistas 

gerando benefícios de:  R$ 15 bimestrais do Auxílio-Gás, R$ 15, R$ 30 e R$ 45 

mensais de valores variáveis do PBF, Bolsa Escola e Bolsa Alimentação e por fim, R$ 

50 mensais relativo ao valor fixo do PBF e do Cartão Alimentação. Não existia o 

benefício vinculado ao adolescente. No ano de 2015, os valores do benefício básico 

correspondiam a R$ 77 e R$ 35 para o benefício variável (seguindo a mesma analogia 

do quadro 1). Já o benefício vinculado ao adolescente da época correspondia a R$ 42. 

Quadro 1: Requisitos de inclusão no Programa Bolsa Família em 2017 

Benefício Básico: 
R$ 85 

 Concedido apenas para famílias extremamente pobres (renda 

mensal por pessoa de até R$ 85). 

Benefício Variável 
de 0 a 15 anos:  

R$ 39 
 

 Concedido às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos 

de idade com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa. 

 É exigida frequência escolar das crianças entre 6 e 15 anos. 

Benefício Variável 
à Gestante:  

 
R$ 39 

 

 Concedido às famílias que tenham gestantes em sua composição 

com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa. 

 Pagamento de nove parcelas consecutivas, a contar da data do 

início do pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido 

identificada até o nono mês.  

 A identificação da gravidez é realizada no Sistema Bolsa Família 

na Saúde. O cadastro Único não permite identificar as gestantes. 

Benefício Variável 
Nutriz:  

 
R$ 39 

 

 Concedido às famílias que tenham crianças com idade entre 0 e 6 

meses em sua composição com renda mensal de até R$ 170,00 por 

pessoa.  

 Pagamento de seis parcelas mensais consecutivas, a contar da data 

do início do pagamento do benefício, desde que a criança tenha 

sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês de vida.  

Observação: Os benefícios variáveis acima descritos são limitados a 5 
(cinco) por família, mas todos os integrantes da família devem ser 
registrados no Cadastro Único. 

Benefício Variável 
Vinculado ao 
Adolescente:  

R$ 46  
 

 Concedido a famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos  

  É exigida frequência escolar dos adolescentes. 

Observação: Este benefício é limitado a 2 (dois) por família, mas todos 

os integrantes da família devem ser registrados no Cadastro Único. 



17 
 

 Superação da 
Extrema Pobreza: 
calculado caso a 

caso 
 

 Transferido às famílias do Programa Bolsa Família que continuam 

em situação de extrema pobreza (renda mensal por pessoa de até 

R$ 85), mesmo após o recebimento dos outros benefícios. Ele é 

calculado para garantir que as famílias ultrapassem o limite de 

renda da extrema pobreza.  

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia). 

Com estas condições, o programa visa ser uma política de investimento no capital 

humano para que, no futuro, seus beneficiários tenham condições de gerar sua renda de 

forma autônoma. É um meio de tentar interromper o ciclo de perpetuação da pobreza. 

De acordo com BRASIL (2017), o MDS em parceria com os Ministérios da Educação e 

da Saúde, é o órgão responsável por fazer o monitoramento das condicionalidades do 

programa. Apesar de ser um programa federal, para que seu resultado seja o mais 

efetivo possível, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem trabalhar 

de forma compartilhada, sendo todos  corresponsáveis pela gestão do PBF, criando 

bases de cooperação para o combate à pobreza e à exclusão social. 

Cabe aos municípios a fiscalização local do PBF e suas principais atribuições consistem 

de articulação com as áreas de educação, saúde e assistência social para acompanhar o 

cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias.  Caso alguma das 

contrapartidas mostradas no quadro 1 não seja cumprida, as famílias não perdem 

benefício de imediato. O motivo pelo qual o descumprimento foi ocasionado é levado 

em consideração: pode-se atribuir apenas uma penalidade temporária, como uma 

advertência. Se o descumprimento for constatado novamente por parte das famílias, 

existem as possibilidades de bloquear, suspender e, em alguns casos, até mesmo o  

cancelamento do benefício, se for constatado descumprimento de pelo menos cinco 

vezes. 

2.2 Estudos sobre os efeitos dos programas de transferências 

A literatura abordadando os efeitos dos programas de transferências de renda no Brasil é 

razoavelmente abrangente. Resende (2006) revela o acréscimo de bem-estar dos 

beneficiários, principalmente devido ao aumento do gasto com alimentos, vestuário, 

educação e artigos de higiene. O relatório do MDS (2007) observa ainda a importância 

do recebimento do benefício para o aumento no consumo de alimentos das famílias 

extremamente pobres (de cerca de R$388 por ano). Duarte et al. (2009), concluem, 

usando amostragem de famílias no meio rural nordestino, que os gastos em alimentos 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
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das famílias beneficiárias do PBF supera em R$246 os gastos em alimentos das não 

beneficiárias. 

Helfand e Costa (2016) estimaram os impactos independentes e conjuntos entre um 

projeto de desenvolvimento rural, o Pró-Gavião, e os programas sociais do Governo: 

PBF. O Pró-Gavião foi resultado de uma parceria com o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola e ocorreu em 13 municípios baianos entre 1997 e 2005. A 

partir da utilização dos dados dos Censos Agropecuários de 1995-1996 e 2006, o 

trabalho utilizou como metodologia de avaliação de impacto o propensity score 

matching em conjunto com o modelo de diferenças-em-diferenças para estimação dos 

efeitos dos programas. Embora o Pró-Gavião tenha sido um projeto com vultosos 

investimentos, o seu impacto sobre a produtividade e renda agrícola foi pequeno ou 

inexistente. Ao contrário do encontrado para o projeto Pró-Gavião, os impactos 

associados ao PBF associaram-se a um maior crescimento do acesso ao crédito em geral 

e à redução do trabalho infantil nas localidades onde se localizaram maior proporção de 

beneficiários. 

Apesar dos efeitos benéficos tratados acima, o PBF é alvo de diversas críticas quanto ao 

potencial de causar certo “efeito-preguiça” nos trabalhadores, este efeito denota que os 

beneficiários, por receberem determinada quantia mensal independente da quantidade 

de trabalho oferecida, podem se acomodar e diminuir a oferta de mão de obra no 

mercado de trabalho. Em outras palavras, haveria um desincentivo ao trabalho, 

principalmente nas famílias que recebem o benefício básico, fornecido para famílias 

extremamente pobres. (SOARES E SÁTYRO, 2009).  

Vasconcelos et al. (2016) discorrem a respeito da relação entre o PBF e a probabilidade 

de jovens adultos entre 18 e 29 anos não estudarem e nem trabalharem. Os autores 

utilizam um modelo teórico que trata da escolha do beneficiário entre trabalho, lazer e 

estudo e utilizam a metodologia de propensity score matching e os dados do Censo 

Demográfico (2010). A partir disso, o trabalho conclui que o PBF reduz a probabilidade 

de jovens não trabalharem nem estudarem, tendo como resultado um efeito positivo 

sobre os mesmos. 

Costa et al (2015) avaliaram o impacto do PBF na renda e nas horas de trabalho das 

famílias pobres em todas as regiões brasileiras. Para isso, como metodologia foram 

utilizados: Algoritmo CEM, Balanceamento por Entropia e o método do efeito 
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quantílico do tratamento (QTE) com dados provenientes do Censo Demográfico de 

2010. Os resultados mostraram que em grupos específicos de famílias beneficiadas 

houve menos horas trabalhadas e uma menor renda do trabalho quando comparado às 

famílias não beneficiadas, daí surge uma espécie de “efeito preguiça”. Também foi 

possível observar que na média, os efeitos para o meio urbano e rural do país, no qual os 

impactos foram diferentes, com efeitos neutros, positivos e negativos para os dois casos, 

entretanto o efeito desincentivo ao trabalho foi mais forte no Brasil rural do que no 

urbano. Os autores argumentam que as diferenças observadas estão correlacionadas, em 

parte, com o dinamismo econômico específico de cada região. Entretanto na análise por 

quantis, isto não pode ser afirmado, pois os resultados dos efeitos nas horas trabalhadas 

foram distintos. 

Em outros trabalhos, o efeito observado foi diferente. Tavares (2008) procurou saber o 

impacto de programas de transferências de renda como o PBF sobre a oferta de trabalho 

das mães beneficiadas. Para isso, utilizou-se dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

Domiciliar (PNAD) de 2004 aplicando o método do propensity score matching (PSM) 

visando uma comparação entre as mães que não foram beneficiadas pelo programa com 

as mães que foram.  

Ainda segundo a autora, dois tipos de efeitos podem ser observados: o efeito renda e 

efeito substituição. Como estes atuam em direções opostas, tem-se um equilíbrio se 

houver igualdade. Caso o efeito-renda sobreponha o efeito-substituição, tem-se um 

impacto negativo do programa, e caso contrário, um impacto positivo.  Os resultados 

encontrados por Tavares (2010) evidenciam um pequeno efeito-renda negativo, embora 

isto não seja significante para o desincentivo ao trabalho. Também foi observado um 

efeito positivo que se sobrepõe ao efeito negativo, o que pode ser explicado devido ao 

fato de as mães possuírem mais tempo para o trabalho,  já que existe uma maior 

disponibilidade de tempo das mães para trabalhar, visto que as crianças e jovens tem sua 

oferta de trabalho reduzida, uma vez que existe um aumento da frequência escolar. 

Já Foguel e Barros (2010) buscam avaliar o impacto do programa no mercado de 

trabalho. Para isso, eles analisaram as horas trabalhadas e a taxa de participação dos 

adultos beneficiados pelo PBF através das médias dos municípios participantes da 

PNAD no período de 2001 a 2005. Ao analisarem os resultados por gênero, encontrou-

se um pequeno efeito positivo na taxa de participação dos homens e um pequeno efeito 
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negativo no número de horas trabalhadas das mulheres. Com isso, os autores 

concluíram que o programa não influenciou, de forma significativa, o efeito na decisão 

de oferta de trabalho média dos indivíduos residentes nos municípios analisados pela 

PNAD, ou seja, não há incentivos nem efeito preguiça. 

Outro tema de debates e principal foco deste trabalho, são as transferências de renda e o 

impacto que elas tem sobre estes tipos de programas sociais e seu real alcance. É 

necessário verificar se os recursos repassados são direcionados para os que mais 

precisam e se o impacto destes programas sobre a pobreza e a desigualdade de renda  

são suficientes e/ou realizados de forma eficiente e com gestão exemplar.  

Para isso, é fundamental que os registros do CadÚnico estejam atualizados e com 

informações confiáveis. A elaboração periódica de perfis da pobreza é importante tanto 

para atualizar os diagnósticos correntes quanto para subsidiar políticas publicas voltada 

para os mais pobres. Isso permite que estas pessoas que já ultrapassaram a situação de 

risco sejam afastadas, e o programa possa contemplar as pessoas que estão na fila de 

espera e realmente precisam do benefício.  

Contudo no geral, a gestão do PBF é bem avaliada: diversos autores apontam a boa 

focalização do programa e evidenciam sua importância para a melhoria dos indicadores 

sociais brasileiros nos últimos anos. Com relação ao período entre 2003 e 2013, os 

avanços sociais do Brasil proporcionados pelo programa são inegáveis. Houve uma 

melhora significativa no perfil de pobreza do país, com destaque para a queda rápida a 

consistente dos índices de pobreza e extrema pobreza. De acordo com IPEA (2012), ao 

longo dos anos de 2003 e 2011, a pobreza e a extrema pobreza,  em conjunto, caíram de 

23,9% para 9,6% da população. 

Além disso para que qualquer programa social seja bem sucedido na transferência de 

renda, sua focalização no grupo alvo (as pessoas mais necessitadas) é um fator 

determinante. Assim, é de extrema importância à compreensão dos métodos de 

targeting dos quais o PBF utiliza para a definição das famílias beneficiárias. 

Para selecionar os beneficiários do PBF, o governo utiliza o método (simple) means test. 

Neste processo de seleção ou targeting, uma base de dados considerada “chave” na 

distinção de elegíveis e não elegíveis é utilizada, tais como declarações de renda e 
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outros critérios de elegibilidade, verificados pelo governo – verified means test (VMT) 

– ou não – unverified means test (UMT).  

Para o caso do Brasil, o método de seleção do PBF assemelha-se ao VMT na medida em 

que as informações disponíveis sobre os indivíduos no CadÚnico são cruzadas com 

dados bancários e fiscais. Além disso, a renda declarada pela família é comparada com 

dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). 

O VMT é considerado o padrão-ouro dentre os métodos de targeting. De acordo com 

Coady, Grosh e Hoddinott (2005), o VMT pode tornar-se complexo e sua eficácia 

depende de alto grau de formalidade entre os elegíveis e boas bases de declaração de 

rendimentos e riqueza. Por este motivo, o VMT é o mais utilizado em países 

desenvolvidos.  

Coady, Grosh e Hoddinott (2005) também afirmam que, no caso de países 

subdesenvolvidos, faltam incentivos para a correta declaração de renda, uma vez que 

existe um alto grau de informalidade das classes menos favorecidas, que é o público-

alvo típico de programas sociais, diminuindo a precisão da checagem de informações 

por outras fontes. Para estes casos, existe outro método utilizado, o chamado proxy 

means-test (PMT). Este método, que também é baseado na avaliação domiciliar, 

consiste em calcular um escore para cada domicílio por meio de variáveis diretamente 

observáveis, que sejam correlacionadas com a renda. Este escore é então comparado 

com um escore de corte, que determinará os elegíveis ao programa. Esse sistema é 

usado em programas sociais de outros países da América Latina. 

Tavares et al (2009) buscam comparar essas duas estratégias. Os autores comparam a 

focalização observada do programa (que utiliza VMT) com a focalização que seria 

observada caso o governo utilizasse um método de seleção PMT. Para isso, os autores 

calculam o escore de propensão à participação no programa, a partir dos dados da 

PNAD de 2004, e constroem uma base de beneficiários contrafactual, mantendo-se o 

tamanho do programa. Os resultados mostram que o PBF poderia atingir melhores 

resultados de focalização caso o governo alterasse a metodologia de seleção dos 

beneficiários. 
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Castañeda et al. (2005) compara os resultados empíricos desses métodos entre países da 

América Latina e Estados Unidos e observa certas vantagens da utilização do PMT para 

países subdesenvolvidos. Dentre elas, destaca-se a simplicidade de aparatos 

administrativos, que aproximam este método da realidade dos países em 

desenvolvimento quando comparado ao VMT. Outros pontos positivos em relação ao 

método são: apresentar critérios observáveis para seleção dos elegíveis e ter custos 

administrativos (de coleta e checagem de informações) mais baixo que o VMT. Mesmo 

que, em linhas gerais, o custo fixo da implantação do PMT seja mais caro, visto que 

necessita de sistemas e pessoal especializados para o cálculo do escore, o método ainda 

se mostra mais apropriado para a realidade de países como o Brasil.  

Além dos métodos de targeting citados acima, outro aspecto que afeta 

significativamente a focalização de um programa é o seu tamanho. Quando o tamanho 

do programa cresce, espera-se que tanto a cobertura (percentual do público- alvo 

beneficiário do programa) quanto o vazamento (percentual da população incluída 

incorretamente no programa) se elevem, de modo que o resultado sobre a focalização é 

uma questão que deve ser avaliada empiricamente (Tavares et al, 2009). Desta forma, os 

resultados do programa sobre a pobreza e a desigualdade de renda podem ser maiores 

ou menores, diante de uma expansão do orçamento e do número de beneficiários. Neste 

trabalho, foi observado que o PBF passou por uma expansão, entretanto no Brasil,  a 

focalização do programa não foi severamente afetada por isto. 

 

3. DADOS E METODOLOGIA 

3.1 Identificação dos beneficiários, do valor do benefício e das rendas ex ante e ex 

post 

Neste trabalho, serão utilizados os dados das PNADs de 2005 e 2015, com o objetivo de 

avaliar a evolução do PBF ao longo deste período.  Esta análise é suscetível a variações 

estatísticas, visto que esta amostragem nos impede de interpretar pequenas variações. 

Além disso, a PNAD não identifica diretamente os beneficiários do programa, a 

identificação dos beneficiários será realizada por meio da informação declarada na 

variável “outros rendimentos” presente no questionário. Esta variável inclui “juros de 

caderneta de poupança e de outras aplicações, dividendos e outros rendimentos”. Assim, 
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para fazer esta separação de maneira correta, ou seja, identificar quem recebe ou não o 

benefício e os valores de transferência, serão utilizadas as metodologias adotadas por 

Foguel e Barros (2010) e Tavares et al (2009). 

De acordo com os autores, a maneira de identificar os beneficiários do programa é 

observar se os valores que os domicílios declararam na variável “outros rendimentos” 

correspondem a valores típicos transferidos pelo programa, ou seja, à combinação exata 

de valores dos diferentes tipos de benefícios. Caso este valor corresponda aos valores 

típicos pré-estabelecidos, o valor declarado será considerado o “valor do BF”. Já quando 

o valor declarado não corresponda a um valor típico, ele é considerado como 

“rendimento de ativos financeiros” e o domicílio, não beneficiário. Foguel e Barros 

(2010) concluem que nos dados da PNAD de 2004, 92% dos beneficiários são 

corretamente identificados pelo procedimento.  

Neste trabalho para a PNAD de 2005, foram consideradas todas as quantias (e suas 

combinações) que são transferidas pelos programas constituintes do PBF: R$ 7 e R$ 8 

(R$ 15 bimestrais, do Auxílio-Gás); R$ 50 (valor fixo do PBF e do Cartão 

Alimentação); R$ 15, R$ 30 e R$ 45 (valores variáveis do PBF, Bolsa Escola e Bolsa 

Alimentação). Esta opção se faz necessária para que o número de famílias beneficiadas 

pelo programa não seja subestimado. Isto porque, mesmo não sendo o primeiro ano do 

programa unificado, ele ainda estava em seu estágio inicial e por isso, ainda é 

importante considerar a possibilidade de alguns dos beneficiários não saberem com 

clareza os diferentes programas. Logo, quando o entrevistado declarava suas 

informações ao pesquisador da PNAD, este corria o risco de se considerar beneficiário 

dos programas originais ou do Bolsa Família. Estudos anteriores como Soares, Ribas e 

Soares (2009) também fizeram esta constatação. Já para 2015, considerou-se como 

valores típicos do Bolsa Família as seguintes quantias (e suas combinações): R$ 77, que 

corresponde ao valor do benefício básico, R$ 35, R$ 70, R$ 105, R$ 140 e R$ 175 

(valores variáveis do PBF vinculados às crianças); R$ 42 e R$ 84 (valores variáveis do 

PBF vinculados aos adolescentes). 

Logo após a identificação dos beneficiários do programa e também dos valores por eles 

recebidos, partimos para a obtenção da renda domiciliar per capita com e sem o 

recebimento do benefício do programa (rendas ex post e ex ante). Para os domicílios 
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considerados não beneficiários, não constará nenhuma informação de rendimento 

associado ao programa.  

Logo, as rendas ex ante e ex post são iguais às declaradas na PNAD (renda de todas as 

fontes). Para os domicílios considerados beneficiários, considera-se que a renda ex post 

corresponde à renda declarada na PNAD (renda de todas as fontes), enquanto que a 

renda ex ante é calculada a partir da diferença entre a “renda de todas as fontes” e o 

valor do benefício identificado na variável “outros rendimentos”.  Como se trata de uma 

estimação, é importante deixar claro que ao realizar o calculo da renda per capta ex 

ante, a carga tributária que ocorreria na ausência do programa não foi considerada. 

3.2 Focalização 

Para avaliar a focalização do programa, utilizou-se i) a medida mais tradicional, que 

representa o percentual de domicílios que pertencem ao público-alvo entre os incluídos 

no programa (%PAB), descrito pela equação (1) e ii) calculou-se o indicador de 

focalização (IF) proposto por Anuatti-Neto, Fernandes e Pazello (2001), descrito pela 

equação (2): 

%PAB= (
PI

PI +  NPi
)                                                                                                           (1) 

 

IF = α[PI − PE] + (1 − α)[NPE − NPI]                                                                          (2)  

 
em que: 

 IF ∈ [–1; 1]; 

 PI, PE, NPI e NPE são as variáveis de targeting da política do PBF: 

 PI = proporção de domicílios pertencentes ao público-alvo corretamente 

incluídos no programa, ou seja, o alcance da eficiência do programa 

(cobertura); 

 PE = proporção de domicílios pertencentes ao público-alvo erroneamente 

excluídos do programa;  

 NPE = proporção de domicílios não pertencentes ao público-alvo 

corretamente excluídos do programa;  

 NPI = proporção de domicílios não pertencentes ao público-alvo 

erroneamente incluídos no programa, conhecida também como inclusão 

indevida (vazamentos); e 



25 
 

 α = Fator de ponderação, em que 0 ≤ α ≤1 . 

Quanto mais perto de 1 for o IF, melhor é a focalização do programa. Esta medida tem o 

objetivo de avaliar a efetividade geral da regra de seleção, visto que considera 

simultaneamente medidas de eficiência  [PI – PE] e  precisão [NPE – NPI] no alcance 

do programa.  

Soares, Ribas e Soares (2009) argumentam que quando programas focalizados são 

expandidos, há uma tendência de melhorar a cobertura entre a população mais pobre, 

mas isto leva a uma piora nos indicadores de focalização. Quando se considera α = 0, a 

situação descreve um peso maior para a medida de precisão do PBF, [NPE – NPI] . Já 

quando se considera  α = 1, a situação descreve um peso maior à medida de alcance do 

PBF, [PI – PE]. Neste estudo,  foi  considerado   α = 0,5, que confere iguais pesos à 

precisão e ao alcance.  

Quando α = 0,5, avalia-se o quão melhor é a seleção dos beneficiários em relação à 

seleção aleatória, ou seja, que os métodos de targeting do programa são mais eficientes 

do que se fosse baseado numa loteria (caso em que o indicador de focalização em média 

seria igual a zero). Neste caso, o IF se reduz a [PI – NPI] (ver ANUATTI-NETO; 

FERNANDES; PAZELLO, 2001, p. 5) e, desta forma, avalia somente a diferença nas 

probabilidades de inclusão no programa para pobres e não pobres. 

3.3  Impacto sobre pobreza e distribuição de renda 

Conforme Tavares et al (2009), para mensurar os efeitos do PBF sobre a situação 

socioeconômica das famílias beneficiárias, calcularam-se os indicadores de renda 

familiar per capita: proporção de pobres (P0), hiato de pobreza ou sua intensidade (P1) e 

hiato de renda quadrático médio (P2) ou a severidade da pobreza/extrema pobreza. 

Estes índices são conhecidos como indicadores de pobreza e são os mais utilizados na 

literatura, fazendo parte da classe de índices FGT sendo decomponíveis de Foster, Greer 

e Thorbecke e são calculados com base nas seguintes expressões: 

P0 =
q

n
                                                                                                                              (3)         

P1 =
1

n
∑ (

Zp−  Yi

ZP
)

q

i=1

                                                                                                     (4) 

P2 =
1

n
∑ (

Zp−  Yi

ZP
)

2q

i=1

                                                                                                    (5)  
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onde: 

 n é o tamanho da população;  

 q é o número de pobres; 

 Zp é a linha de pobreza e  

 Yi é a renda domiciliar per capita.  

O primeiro índice (P0) mede a proporção de pessoas pobres, ou seja, a proporção de 

pessoas que têm renda per capita domiciliar inferior à linha de pobreza. Tal indicador é 

utilizado como ponto de partida para estudos sobre pobreza, mas é insuficiente para 

analisá-la visto que ele sofre com duas limitações. 

Em primeiro lugar, o indicador não se altera ao se reduzir a renda de uma pessoa situada 

abaixo da linha de pobreza ou o inverso, isto é, quando a renda eleva-se sem alcançar a 

linha de pobreza o indicador permanece o mesmo. Em segundo lugar, a proporção 

também é insensível à distribuição de renda entre os pobres, não se alterando quando se 

transfere renda de um indivíduo mais pobre para outro menos pobre ou vice-versa.  Por 

isso, a proporção de pobres deve ser utilizada em conjunto com outros dois indicadores, 

que se complementam mutuamente. 

O segundo índice (P1) mede a intensidade de pobreza para o conjunto da população 

pobre, por meio do cálculo do desvio médio entre a renda dos pobres e o valor da linha 

de pobreza, e pode ser interpretado como um indicador do déficit de pobreza, ou seja, os 

recursos necessários para elevar a renda de todos os pobres ao nível da linha de pobreza, 

através de uma perfeita focalização das transferências de renda. O terceiro índice (P2) é 

geralmente descrito como um indicador de severidade da pobreza. Na construção deste 

índice utiliza-se um peso maior para as pessoas mais pobres (o “hiato de pobreza” é 

ponderado por si mesmo) e leva-se em conta a desigualdade de renda entre os pobres.  

Considerando-se a utilização destes índices para os propósitos de políticas públicas de 

combate à pobreza, a proporção de pobres (P0) atribui maior efetividade à políticas que 

elevam a renda dos menos pobres (aqueles cuja renda é mais próxima da linha de 

pobreza). Já o gap de pobreza (P1) e o gap de pobreza ao quadrado (P2) colocam ênfase 

naqueles que estão muito abaixo da linha de pobreza, ou seja, os extramamente pobres.  
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Finalmente é utilizado o índice de Gini, considerando a renda domiciliar per capita ex 

ante e ex post. O Índice de Gini mede o grau de concentração de renda em um 

determinado grupo indicando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 

mais ricos. Este índice consiste em um número entre zero (situação perfeita de 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda/salário) e um (situação em que um 

indivíduo concentra toda a renda e os demais nada recebem). 

Em todos estes exercícios, é preciso adotar um linha de pobreza para a identificação dos 

indivíduos extremamente pobres, pobres e não-pobres. Neste trabalho, optou-se por 

adotar a linha de referência do salário mínimo, que é a mesma utilizada pelo IBGE nos 

últimos 3 censos. Optou-se por usar este critério visto que as linhas de pobreza 

estabeleciadas pelo PBF pouco se alteraram ao longo dos anos, e levando a um viés 

falsamente positivo nos indicadores de focalização. Assim, domicílios que auferem 

renda per capita inferior a meio (R$150 e R$394, em 2005 e 2015) e um quarto (R$75 e 

R$177, em 2005 e 2015) de salário mínimo no ano de referência são considerados 

pobres e extremamente pobres, respectivamente.  

Ao analizar os indicadores de impacto na seção de resultados, foi feita uma análise da 

variação percentual referente ao acréscimo no rendimento dos mesmos com base em 

seus valores ex ante e ex post, representando o impacto dos índices nos períodos 

estudados.  Foi constatado que o PBF reduz tanto os indicadores de pobreza quando os 

indicadores de desigualdade, logo todos os valores expressos nos gráficos simbolizam 

as reduções percentuais dos indicadores de impacto ex ante e ex post para os 

beneficiários e todos os domicílios situados abaixo da linha de pobreza. 

4. RESULTADOS 

4.1 Resultados da focalização observada 

O gráfico 03 apresenta a medida mais simples de focalização, ou seja, a porcentagem do 

público-alvo dentre os indivíduos que recebem o benefício do programa. Em 2005, logo 

no início do Programa Bolsa Família unificado, 78% dos indivíduos que recebiam a 

transferência de renda do programa no Brasil pertenciam ao público-alvo, definido pelos 

critérios de renda estabelecidos para a elegibilidade. Em 2015, com a expansão do 

programa, esta medida passou para 71%, uma redução de 7 pontos percentuais, o que 

mostra uma pequena piora na focalização do programa. 
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O mesmo padrão é observado em quase todas as regiões brasileiras. Ou seja, diante da 

expansão do programa, o percentual de pessoas pobres dentre os beneficiários do Bolsa 

Família se reduziu. No período observado, o Brasil passou por diversas transformações 

na esfera socioeconômica, com melhora significativa do acesso ao mercado de trabalho 

e aumento expressivo dos salários: o desemprego caiu 30% e o salário mínimo teve um 

aumento real de 45%. Os índices de pobreza e extrema pobreza também se reduziram 

significativamente nesta década, passando de 36% e 15% em 2005 para 29% e 10% em 

2015. Assim, o ganho real na renda da população brasileira, notadamente maior entre a 

população pobre, reduziu a proporção de domicílios elegíveis ao Bolsa Família, 

dificultando a focalização do programa. As reduções mais drásticas neste indicador são 

verificadas nas regiões Nordeste (de 85% para 75%) e Centro-Oeste (de 63% para 

55%). 

Gráfico 3: Porcentagem do público-alvo dentre os beneficiários, por região e ano 

Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

O gráfico 04 apresenta uma segunda medida, o indicador de focalização. Este indicador 

leva em conta a eficiência ou alcance do programa, medida pela diferença entre o 

público-alvo incluído e excluído [PI – PE], e a precisão da política, medida pela 

diferença entre o público não-alvo excluído e incluído no programa [NPE – NPI]. Ou 

seja, o indicador de focalização avalia o sucesso do programa na identificação e 

atendimento dos pobres, na medida em que leva em conta simultaneamente a sua 

capacidade de incluir a maior parcela possível do público-alvo e de minimizar a parcela 

do público não-alvo que será atendida. Os pesos atribuídos a estas duas medidas é 

arbitrário. Quando o peso é igual a meio, o indicador de focalização revelará o quão 
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bom é o mecanismo de seleção do programa, em comparação com a seleção aleatória 

dos pobres para a inclusão na política. Neste caso, o indicador de focalização seria igual 

a zero. No caso do Bolsa Família, não se observam indicadores de focalização negativos 

em 2005 ou 2015. 

Quando o tamanho de um programa aumenta, tanto a cobertura quanto o vazamento 

tendem a crescer, de forma que os resultados sobre a focalização são ambíguos. Para o 

Brasil como um todo, pode-se dizer que a focalização do Programa Bolsa Família não 

foi severamente afetada pela expansão, uma vez que o IF passou de 0,22 para 0,23 entre 

2005 e 2015. Entretanto, os resultados variam por região. Nas regiões Norte e Nordeste, 

o indicador de focalização passou de 0,14 para 0,13 entre 2005 e 2015, uma queda 

muito pequena. Nas regiões Sudeste e Sul, houve uma leve melhoria na focalização (de 

0,29 para 0,31 e de 0,32 para 0,36, respectivamente). Já a região Centro-Oeste foi a que 

obteve os maiores ganhos de focalização no período, com o IF passando de 0,24 para 

0,32. 

Gráfico 4: Indicador de Focalização, segundo a região e ano 

 

Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

Como mostra o quadro 2, em 2005, a medida de alcance do Programa Bolsa Família 

penalizava sua focalização, uma vez que a proporção do público-alvo excluído do 

programa (24,9%) superava a proporção do público-alvo incluído no programa (11,5%). 

Em 2015, a proporção de não-pobres excluídos praticamente não se alterou no Brasil 

como um todo (23,9%). No entanto, a proporção de pobres incluídos reduziu-se 

significativamente (6,5%).  
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Neste sentido, o alcance do programa Bolsa Família contribuiu negativamente para sua 

focalização. Por outro lado, neste período, houve uma redução do vazamento (de 3,2% 

para 2,7%) e um aumento da correta exclusão dos não-pobres do programa (de 60,5% 

para 67,0%).  

Assim, pode-se dizer que a leve melhoria da focalização do PBF em nível nacional 

deve-se exclusivamente à precisão na identificação das famílias que não fazem parte do 

público-alvo do programa, já que o seu alcance – em termos de cobertura – diminuiu. 

Entre 2005 e 2015, observa-se um padrão semelhante nas variações dos elementos que 

compõem o indicador de focalização nas regiões Sul e Sudeste de forma que o mesmo 

argumento se aplica à explicação da pequena melhoria de focalização nestas regiões. Na 

região Sul, destaca-se a maior queda do vazamento neste período. 

Já no caso das regiões Norte e Nordeste, existem algumas diferenças em relação ao que 

se observa para a média do Brasil.  A proporção do público-alvo excluído do programa 

(32,5 e 31,9% respectivamente) em 2005 eram as maiores quando comparadas as 

demais regiões e além disto, superava a proporção do público-alvo incluído no 

programa (13,2% e 22,3%). O índice NPI também era mais alto quando comparadoao 

resto do país, fruto da maior expansão do programa nestas regiões. Estes fatores  

contribuíam para o baixo resultado do IF, que também eram os menores do Brasil,  no 

ano de 2005. 

Em 2015, vemos que o IF nessas regiões tiveram uma pequena queda aumentando sua 

distância em relação as demais regiões e também do Brasil, visto que todos 

apresentaram uma melhora no indicador. Um fato a se destacar foi o baixo desempenho 

da PE que já não era ideal em 2005 e acabou aumentando em 2015 (33,8% e 33,7%) 

enquanto que o restante do país consegui uma redução neste componente. Isto alinhado 

com o fato de que o PI também caiu, (9,1% e 11,6%) fez com que a diferença [PI – PE] 

aumentasse e consequentemente a queda do IF no período, indo contra o movimento do 

restante do Brasil. 

Para a região Centro- Oeste o que pode ser observado é uma evolução de grande parte 

dos indicadores. Nesta região o programa tinha a menor PI do país (3,4%) e uma PE 

relativamente elevada (24,3%). O seu IF  ficava a frente das regiões Norte e Nordeste e 

um pouco acima da média do país. Entretando no ano de 2015 é visivel a expansão do 

programa, foi a única região a ter um aumento da PI quando comparado com a 
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tendência nacional (3,8%) também foi a região que obteve maior redução percentual da 

PE (2% em 2015). A NPI cresceu nesta região indo de 2% em 2005 para 3% em 2015 

entretanto a diferença [NPE – NPI] que cresceu 9,5% entre os anos não foi suficiente 

para impedir a visível melhora no IF, que passou de 0,24 em 2005 para 0,32 em 2015 

uma evolução de 33,2% (para se ter uma ideia, no periodo abordado, o Brasil 

apresentou uma evolução de 6,9% em seu IF). Esta melhora é refletida nos outros 

indicadores e será abordado mais a frente neste estudo. 

Quadro 2: Elementos do Indicador de Focalização  

  2005 2015 2005 2015 

  PI PE PI PE PI - PE PI - PE 

Norte 13,2% 32,5% 9,1% 33,8% -19,3% -24,7% 
Nordeste 22,3% 31,9% 11,6% 33,7% -9,6% -22,1% 

Sudeste 5,0% 18,8% 3,1% 17,7% -13,8% -14,6% 
Sul 4,9% 15,2% 2,7% 12,7% -10,3% -10,1% 

Centro-Oeste 3,4% 24,3% 3,8% 15,4% -20,9% -11,7% 
Brasil 11,5% 24,9% 6,5% 23,9% -13,4% -17,4% 

  NPE NPI NPE NPI NPE - NPI NPE - NPI 
Norte 50,3% 3,9% 53,8% 3,3% 46,4% 50,5% 

Nordeste 41,8% 4,0% 51,0% 3,8% 37,8% 47,2% 

Sudeste 73,9% 2,3% 77,6% 1,6% 71,6% 75,9% 

Sul 76,9% 3,1% 82,9% 1,7% 73,8% 81,3% 

Centro-Oeste 70,3% 2,0% 77,8% 3,0% 68,3% 74,7% 

Brasil 60,5% 3,2% 67,0% 2,7% 57,3% 64,3% 
Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

4.2 Impactos observados 

Os gráficos 5 e 6 a seguir apresentam os impactos observados sobre a desigualdade de 

renda (índice de Gini) e a pobreza/extrema pobreza (P0, P1 e P2) comparando os anos 

de 2005 e 2015.  

Para o Brasil como um todo, o PBF responde por uma redução de 0,73%  em 2005 e 

0,58% em 2015 no índice de Gini . Isso significa que o PBF  proporciona uma redução 

no indicador, porém de forma desprezível. A queda entre um ano e outro pode ser 

entendida como uma melhor distribuição de renda geral da população, por isso a perda 

de impacto do programa  na maioria das regiões. No quadro abaixo, é possível observar 

a evolução dos valores ex ante e ex post para ambos os anos analisados. 
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Quadro 3: Índice de Gini (ex ante e expost) 

Local 
Antes do PBF 

 
Depois do PBF 

2005 2015   2005 2015 

Norte 0,545 0,508 

 

0,539 0,503 

Nordeste 0,594 0,524 
 

0,584 0,517 
Sudeste 0,548 0,510 

 

0,546 0,509 

Sul 0,529 0,475 
 

0,527 0,474 
Centro-Oeste 0,584 0,517 

 

0,583 0,516 

Brasil 0,580 0,526   0,576 0,523 
Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

Este indicador de desigualdade se comporta de modo semelhante aos indicadores de 

pobreza (como será mostrado adiante), apresentando uma queda de impacto quando 

comparando 2005 e 2015. Quando olhamos os valores absolutos do índice de Gini para 

o Brasil,  a desigualdade diminui ao longo dos anos, mas não necessariamente essa 

queda é referente às transferências realizadas no período. O impacto relativamente baixo 

do PBF sugere que este não reduz a desigualdade de renda de forma expressiva e, 

portanto estas variações podem ser explicadas por outros fatores como emprego ou 

educação por exemplo. Para o ano de 2015, os resultados obtidos mostram indícios de 

problemas de eficiência de alcance no Brasil, pois a menor redução da desigualdade se 

deve ao fato das famílias incluídas corretamente no programa ter caído bastante entre os 

anos estudados. 

Assim como constatado no IF, vemos que a região Centro- Oeste é a única que contraria 

esta tendência. Isso se deve ao fato desta região ter inclúido corretamente novos 

domicílios no programa ao mesmo tempo que também foi a região que mais reduziu o 

número de domicílios pertencentes ao publico-alvo do programa mas que eram 

excluídos (PE). Tudo isso contribuiu para uma maior distribuição de renda na região e 

sua consequente melhora no ano de 2015. 
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Gráfico 5: Impactos- redução do Índice de Gini (%) 

 

Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

A queda na incidência de pobreza e indigência (P0) também é observada no Brasil para 

2005, da ordem de 1,68% e 8,75%,  porém esta sofre uma redução em 2015, da ordem 

de 1,48% e 6,38% , uma variação de 0,2 p.p e 2,4 p.p respectivamente. Os resultados 

obtidos para ao subtrair o Bolsa Família da renda famílias per capita revelaram uma 

baixa variação na proporção de pobres e indigentes (P0). Os valores absolutos podem 

ser vistos conforme quadro abaixo: 

Quadro 4 : Incidência de pobreza e extrema pobreza (ex ante e expost) 

Incidência (P0) 

 
Pobreza 

 
Extrema Pobreza 

 

Antes do PBF 
 

Depois do PBF 
 

Antes do PBF 
 

Depois do PBF 

2005 2015   2005 2015   2005 2015 
 

2005 2015 

NO 0,46 0,43 
 

0,45 0,42 
 

0,19 0,16 
 

0,17 0,15 

NE 0,54 0,45 
 

0,53 0,44 
 

0,27 0,20 
 

0,24 0,18 

SE 0,24 0,21 
 

0,23 0,21 
 

0,08 0,07 
 

0,08 0,06 

S 0,20 0,15 
 

0,20 0,15 
 

0,07 0,05 
 

0,06 0,05 

CO 0,28 0,19 
 

0,27 0,19 
 

0,09 0,05 
 

0,08 0,05 

Brasil 0,36 0,30   0,36 0,30   0,15 0,11   0,14 0,11 

Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

1,03% 

1,76% 

0,31% 

0,30% 

0,20% 

0,73% 

0,94% 

1,25% 

0,27% 

0,24% 

0,32% 

0,58% 

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0%

NO

NE

SE

S

CO

Brasil

2015 2005



34 
 

Uma explicação razoável para esta perda de impacto no Brasil em 2015 seria que, 

devido a piora da proporção de domicílios corretamente incluídos no programa (com a 

excessão da região Centro-Oeste) entre os anos abordados neste estudo, o programa 

sofreu uma expansão e por isso encontra dificuldade de seleção de beneficiários e 

consequentemente não ocorre a distribuição de renda para os domicílios classificados 

como “pobre/ extremamente pobres” que assim acabam não se beneficiando ou seja, 

não sofrem impacto na sua renda. 

Ao se analizar proporcionalmente o impacto do PBF para os pobres e extremamente 

pobres (indigentes), é possível notar que entre as regiões, a proporção de indigentes 

apresenta uma redução maior do que a proporção de pobres. Observando o Brasil como 

um todo, em ambos os anos do estudo, os impactos sobre P1 e P2 são maiores do que os 

impactos sobre P0. Tanto para a pobreza quanto para a extrema pobreza, a redução no 

hiato de renda é menos expressiva quando comparada com a queda na severidade nas 

regiões e também no Brasil. Os valores absolutos podem ser vistos a seguir: 

Quadro 5: Hiato e Severidade de pobreza e extrema pobreza (ex ante e expost) 

Hiato (P1) 

 
Pobreza 

 
Extrema Pobreza 

 
Antes do PBF 

 
Depois do PBF 

 
Antes do PBF 

 
Depois do PBF 

  2005 2015   2005 2015   2005 2015 
 

2005 2015 

Norte 0,19 0,18 
 

0,18 0,17 
 

0,07 0,06 
 

0,06 0,06 

Nordeste 0,26 0,20 
 

0,24 0,20 
 

0,11 0,09 
 

0,10 0,08 

Sudeste 0,09 0,08 
 

0,09 0,08 
 

0,04 0,03 
 

0,03 0,03 

Sul 0,07 0,06 
 

0,07 0,06 
 

0,03 0,03 
 

0,03 0,02 

Centro-Oeste 0,10 0,07 
 

0,10 0,07 
 

0,04 0,02 
 

0,03 0,02 

Brasil 0,16 0,13   0,15 0,12   0,06 0,05   0,06 0,05 

 

Severidade (P2) 

 
Pobreza 

 
Extrema Pobreza 

 
Antes do PBF 

 
Depois do PBF 

 
Antes do PBF 

 
Depois do PBF 

  2005 2015   2005 2015   2005 2015 
 

2005 2015 

Norte 0,09 0,08 
 

0,08 0,08 
 

0,04 0,04 
 

0,03 0,03 

Nordeste 0,14 0,11 
 

0,12 0,10 
 

0,07 0,06 
 

0,06 0,05 

Sudeste 0,05 0,04 
 

0,04 0,04 
 

0,03 0,03 
 

0,02 0,02 

Sul 0,04 0,03 
 

0,03 0,03 
 

0,02 0,02 
 

0,02 0,02 

Centro-Oeste 0,05 0,03 
 

0,04 0,03 
 

0,03 0,02 
 

0,02 0,02 

Brasil 0,08 0,06   0,07 0,06   0,04 0,03   0,04 0,03 

Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 
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No Brasil, o impacto dos indicadores, sua variação percentual, em  P1 e P2 era de 

5,26% e 11,61% para os pobres e 13,21% e 17,1% para os extremamente pobres. Os 

impactos observados devem estar associados ao valor do benefício e a focalização do 

programa: o incremento de renda pela transferência é maior para as famílias 

extremamente pobres do que para as pobres. Isto porque, além dos domicílios 

indigentes receberem renda mais baixa, a transferência absoluta concedida a eles é mais 

elevada, visto que estes se encontram em uma condição de vida mais extrema. Por 

exemplo: uma família com renda per capta mensal de até R$ 77,00 com cinco crianças 

ou adolescentes de até 15 anos e dois jovens de até 17 anos recebia em 2015 um 

benefício de R$ 336,00 enquanto que uma outra família com esta mesma composição, 

mas com renda per capta mensal de R$ 154,00 recebia um benefício de R$ 259,00. 

Além disso, os resultados indicam que os domicílios mais necessitados são 

selecionados, de modo que o programa tem maiores chances de reduzir a indigência do 

que a pobreza. 

Com isso, pode-se dizer que o Bolsa Família no Brasil representa um impacto modesto 

para amortecer  os indicadores de pobreza, pois os percentuais apresentados não são 

necessariamente todos devido as tranferências de renda do programa e podem ser 

explicados por outras variáveis. 

Para a análise regional, no ano de 2005 a magnitude do impacto do programa varia com 

seu percentual do público alvo atingido: as regiões Nordeste e Norte (onde residem a 

maior parte do público alvo para o qual o programa se destina) são os mais impactados 

pela política do programa.  

Para o Nordeste, região que na época possuia maior parcela de seu público- alvo 

atingido (85%), consegue uma redução dos indicadores  P0, P1 e P2 respectivamente de 

1,85%, 6,3% e 13,74% para os pobres e 9,51%, 15,99% e 22,02% para os extremamente 

pobres. Já  a região Sul, extremo oposto no ano, consegue uma redução de 2,06%, 

4,57% e 8,93%  para os pobres e 7,63%, 9,82% e 10,82% para os extremamente pobres 

tendo 62% do seu publico alvo atingido. 

Para 2015, quase todas as regiões do país tiveram uma redução na magnitude de seu 

impacto pois estas regiões reduziram a inclusão de domicílios no programa. Neste ano 

no Brasil, o impacto dos indicadores P1 e P2 era de 5,26% e 11,61% para os pobres e 

13,21% e 17,10% para os extremamente pobres.  
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Observa-se que a região Norte- Nordeste ainda sofre impacto relevante, porém em 

menos intensidade quando comparado a 2005, e isto pode ser explicado devido a piora 

dos componentes do índices de focalização ( PI e PE), o que faz com que  tenham uma 

queda de impacto, porém como estas regiões ainda detem um maior percentual de 

público-alvo atingido suas magnitudes ficam ainda entre as maiores no ano de 2015. O 

mesmo ocorre para as regiões Sul e Sudeste onde o ganho em seus IFs foram mais 

devido a exclusão de não pobres do que a inclusão de novos domicílios. De fato o 

componente  PI sofreu uma retração nestas regiões, que teve comparativamente a maior 

queda de impacto entre os anos estudados quando comparado ao restante do país. 

Já para a região Centro- Oeste, isso não ocorreu, foi a única região a aumentar a o 

coponente PI  (9,7%) e reduzir a proporção de domicílios pertencentes ao público-alvo 

erroneamente excluídos do programa (36,6%). Mesmo que o indicador de percentual de 

público alvo atingido tenha caído nesta região, esta região incluiu novos domicílios 

(mesmo que uma parte não tenha sido incluída corretamente) a melhora no IF e sua 

expansão é visivelmente constatada nesses e em todos os outros indicadores. Quando 

olhamos paras as outras regiões e para o Brasil, vemos que o inverso acontece. Os 

indicadores PI, e NPI tem quedas e isso se reflete no Brasil que ficou com 6,5% e 2,7% 

respectivamente.  

Gráfico 6: Impactos - redução dos indicadores de pobreza e extrema pobreza (%) 
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Fonte: dados das PNADs de 2005 e 2015. 

 

Também é possível observar  que as regiões Norte e Nordeste no ano de 2005 foram 

mais efetivas em selecionar os domicílios no extremo da cauda inferior da distribuição 

da renda domiciliar per capita, de modo a reduzir mais efetivamente o hiato e a 

severidade de renda dos domicílios indigentes do que propriamente retirá-los da 

condição de extrema pobreza. Entretanto este impacto diminuiu bastante no ano de 2015 

deixando muitas famílias excluídas, e não melhorando sua focalização em comparação 

com o resto do Brasil.  
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Nas outras regiões, para o ano de 2005, embora o benefício não conseguisse reduzir 

substancialmente a insuficiência de renda e a desigualdade entre os indigentes, ele altera 

o status dos domicílios que recebem a transferência (o valor do limite do programa  R$ 

120 e R$ 60 está mais próximo dos limites de pobreza adotatos de R$150 e R$ 75).  

Já para o ano de 2015 nestas regiões, houve uma melhora no índice de focalização e o 

programa mesmo tendo um impacto menor quando comparado a 2005 (com excessão 

do Centro- Oeste), ainda é efetivo, mas como houve um ganho real na renda dos 

brasileiros nessas regiões, os domicílios incluídos no programa estão muito distantes na 

linha de pobreza e o benefício por si só, não é suficiente para elevar o seu status. Neste 

ano, os valores para exigibilidade no programa eram de R$154 e R$ 77 enquanto que a 

linha de pobreza adotada era de R$ 394 e R$ 150. 

Estes resultados nos levam a duas interpretações: a pouca variação entre os anos das 

linhas de pobreza do PBF não está mais condizente com a realidade brasileira, com 

elevado de número de domicílios pobres excluídos, ou isto pode ser visto como uma 

tentativa de melhoria já que permite que o programa direcione seus esforções aos 

domicílios que mais precisam (os mais pobres dos pobres)? Isto depende de alguns 

fatores não abordados nesse estudo como o orçamento disponível pelo governo e a 

intenção da continuidade e/ou expansão do programa.  

É fato que a existência do PBF é um instrumento útil para a redução da pobreza e 

desigualdade, mas ainda é necessário aperfeiçoa-lo. Ao longo deste período,  a 

focalização do programa não foi severamente afetada pela expansão. Um aspecto 

relevante é o baixo crescimento real do valor do benefício, 74% e quando comparado ao 

salário mínimo e o PIB, de 151% e 114%, respectivamente. Como o valor do benefício 

cresceu muito abaixo do aumento de renda da população, no ano de 2015 por exemplo, 

quando um beneficiário do PBF recebe o auxilio, esse valor não é mais suficiente para 

tirá-lo da linha de pobreza. 

Apesar de o PBF ter expandido neste período sem piorar o seu indicador de focalização, 

o baixo valor do auxilio faz com que alguns beneficiários não conseguam sair da linha 

de pobreza, reduzindo seu o impacto nos indicadores de pobreza e desigualdade entre os 

anos comparados.  
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5. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a focalização e o impacto do Programa Bolsa 

Família (PBF) sobre a pobreza/extrema pobreza e a desigualdade de renda para o Brasil 

e suas regiões no período de 2005 e 2015 . Observa-se uma certa heterogeneidade em 

relação ao grau de focalização do programa entre as regiões brasileiras e, 

consequentemente, dos impactos que ele é capaz de promover.  

Melhores indicadores de focalização são observados nas regiões onde tem uma menor 

proporção de pobres em sua população, por outro lado, estas regiões com maior 

proporção de pobres possuem percentualmente, maior parte de seu público-alvo 

atingido. Alguns fatores que afetam a focalização podem ser especulados, tais como a 

diferença na eficiência dos gestores municipais em identificar os beneficiários 

localmente e a auto seleção ao programa.   

Comparando os anos de 2005 e 2015, é visto que o tamanho do programa aumentou, 

entretanto para o Brasil como um todo, pode-se dizer que a focalização do PBF não foi 

severamente afetada pela por isto. Entretanto, as regiões em que o programa atende a 

um maior público alvo– Norte e Nordeste tiveram uma pequena queda. Nas demais 

regiões, a focalização melhorou, principalmente no Centro-Oeste, região que obteve 

melhor variação percentual.  

No período observado é notório que o Brasil passou por várias mudanças, entretanto os 

valores dos critérios de exigibilidade para inclusão no Bolsa Família pouco alterou. 

Além disso, houve uma diminuição da proporção de pobres nas regiões de 2005 para 

2015, mas isso pode ser explicado por outras variáveis como o crescimento do país e a 

renda da população. 

Com relação aos componentes que formam o IF, alguns fatos valem a pena ser 

mencionados. Entre os anos abordados, a proporção de domicílios pertencentes ao 

público-alvo corretamente incluídos no programa diminuiu significativamente para as 

regiões do Brasil (Com excessão do Centro- Oeste que obteve uma melhora). Este 

fenômeno é explicado pela discrepância entre as linha de pobreza adotas pelo PBF, que 

são muito distantes das do salário mínimo, que foi considerado neste estudo. 

 A proporção de domicílios não pertencentes ao público-alvo que foram corretamente 

excluídos do programa cresceu como um todo em todas as regiões, o que pode ser 
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interpretado como um aumento real de renda da população brasileira entre os anos 

estudados. Já a proporção de domicílios não pertencentes ao público-alvo que foram 

erroneamente incluídos no programa diminuiu, mas não na mesma proporção da PI 

como o caso do Norte- Nordeste, aumentou caso do Centro oeste ou diminuiu na mesma 

proporção como o caso das regiões Sul e Sudeste. 

Por fim, a proporção de domicílios pertencentes ao público-alvo que foram 

erroneamente excluídos do programa aumentou para as regiões Norte-Nordeste 

enquanto que para as demais regiões do país houveram reduções, destacando-se a região 

Centro-Oeste que obteve a maior variação positiva em seu IF.  

Para a magnitude do impacto do programa, vemos que  o efeito da transferência de 

renda não contribuio para uma redução significativa nos indicadores, pois devido a 

baixa cobertura, estas reduções podem ser explicadas por outras variáveis senão o Bolsa 

Família. Mesmo o impacto do PBF sendo pequeno, este proporciona uma redução nos 

indicadores de pobreza e desigualdade. Em 2005 maiores impactos foram gerados em 

regiões com maior  proporção de pobres, ou seja, quanto mais pobre  maior o impacto 

do programa. Já para o ano de 2015, as regiões brasileiras ainda sofrem impacto, mas 

em menos intensidade quando comparado a 2005 (com excessão do Centro- Oeste), e 

isto pode ser explicado devido a piora dos componentes do índice de focalização (PI e 

PE).  

Para as regiões Norte e Nordeste que ainda detem um maior percentual de público-alvo 

atingido, suas magnitudes ficam ainda entre as três maiores no ano de 2015.  Nas 

regiões Sul e Sudeste onde o ganho em seus IFs foi  pela exclusão de não pobres e não 

pela inclusão de novos domicílios, a retração da PI resultou comparativamente a maior 

queda de impacto entre os anos estudados quando comparado ao restante do país. 

Já a região Centro- Oeste,  obteve o maior aumento do indicador PI e a menor redução 

na proporção de domicílios pertencentes ao público-alvo erroneamente excluídos do 

programa do país . Mesmo que o indicador de percentual de público alvo atingido tenha 

caído nesta região, esta região incluiu novos domicílios o que contribuiu para a melhora 

no IF e sua expansão é visivelmente notada nesses e em todos os outros indicadores. 

Para os dois anos estudados o PBF no Brasil promoveu uma queda no índice de Gini, 

porém esta é menos acentuada no ano de 2015. A queda entre um ano e outro pode ser 
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entendida como uma melhor distribuição de renda geral da população, por isso a perda 

de impacto no programa, mas mesmo assim continua atingindo seus objetivos. 

Entretanto para a região Centro- Oeste, vemos que o inverso ocorreu. Como a região  

incluiu corretamente novos domicílios no programa ao mesmo tempo que  reduziu o 

número de domicílios pertencentes ao publico-alvo do programa mas que eram 

excluídos (PE), houve uma maior distribuição de renda na região e sua consequente 

melhora no ano de 2015. 

Em linhas gerais, apesar do impacto ser mínimo, o programa é mais efetivo em reduzir a 

incidência de extrema pobreza do que de pobreza, isto porque além de os domicílios 

indigentes perceberem renda mais baixa, a transferência absoluta concedida a eles é 

mais elevada.  

É fato que a existência do PBF é um instrumento útil para a redução da pobreza e 

desigualdade. A focalização ao longo deste período apesar da expansão do programa, de 

uma forma geral, não piorou. Um aspecto relevante é o baixo crescimento do valor do 

benefício, apenas 74% e muito abaixo do salário mínimo e do PIB, 151% e 114%, 

respectivamente. 

Como o valor do benefício cresceu muito abaixo do aumento de renda da população, 

quando um domicílio recebe o benefício, esse valor não é suficiente para tirá-lo da linha 

de pobreza em 2015. Apesar de o PBF ter aumentado a quantidade de beneficiários, 

alguns desses não conseguem sair da linha de pobreza, e apesar da focalização não ter 

sido severamente afetada, o impacto nos indicadores de pobreza e desigualdade se torna 

reduzido. 

Este ponto pode ter duas interpretações: a pouca variação das linhas de pobreza do PBF 

não está mais condizente com a realidade brasileira, com elevado de número de 

domicílios pobres excluídos, ou isto pode ser visto como uma melhoria já que permite 

que o programa direcione seus esforções aos domicílios que mais precisam (os mais 

pobres dos pobres)? Isto depende de alguns fatores não abordados nesse estudo como o 

orçamento disponível pelo governo e a intenção da continuidade do programa. 

Os resultados mostram que o PBF não conseguiu avanços significativos e reduções 

expressivas para a política social brasileira entre os anos estudados, indicando a 

necessidade de alterações nas diretrizes do PBF. Algumas possibilidades para estas 
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mudanças  podem incluir  aumentar a cobertura e diminuir o vazamento do programa 

além de procurar oferecer incentivos sustentáveis para que as famílias possam 

futuramente, deixar de receber o benéficio quebrando a perpetuidade do ciclo de 

pobreza em que vivem. Mudar o método de targeting atualmente adotado pelo governo 

também pode diminuir este problema como aponta o estudo de Tavares et al 2009. 

Este trabalho contribuiu para a literatura existente no Brasil, visto que amplia o debate 

sobre os efeitos do programa, principalmente sobre o seu desempenho, com a 

atualização dos dados e uma comparação ao longo de uma década de funcionamento.  

Futuros trabalhos poderão ser realizados a fim de levar adiante essa pesquisa, propondo 

outras abordagens, fazer uma correlação com o orçamento do governo disponível para 

cada região, simulações para perfeita focalização ou até mesmo outros modelos 

econométricos a fim de testar a eficiência atual de seleção do programa.  

Por fim, sugere-se, então, estimar a focalização com base em outros alfas, além do alfa 

igual a 0,5 que foi utilizado neste estudo, como por exemplo o alfa implícito, a fim de 

melhorar a ponderação e possivelmente corrigir algum viés na focalização tomando 

como base os estudos de Tavares et al (2009), e Anuatti-Neto, Fernandes e Pazello 

(2001) bem como utilizar dados de PNADs futuras afim de concluir se os resultados 

obtidos por este estudo irão repetir seus comportamentos e suas tendências. 
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