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RESUMO 

 

Este trabalho busca entender se o recente crescimento econômico brasileiro nos primeiros 

anos do novo milênio, além de possibilitar a queda da pobreza unidimensional, centrada na 

renda, também se refletiu na melhora da qualidade de vida da população abaixo da linha da 

pobreza. Para responder a essa pergunta é utilizado o debate metodológico atual sobre 

modelos multidimensionais, os quais abarcam mais do que a dimensão financeira dos 

indivíduos. Assim, o Multidimensional Poverty Index (MPI) utilizado nos relatórios anuais do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é aplicado para o período 

entre 2001 e 2015, possibilitando a comparação entre as reduções da pobreza 

multidimensional e unidimensional. 

 

Palavras-chave: Pobreza multidimensional, pobreza unidimensional, Multidimensional 

Poverty Index (MPI), Metodologia Alkire-Foster (AF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aim to understand if the brazilian recent economic growth in the first years of the 

new millennium, in addition to enabling unidimensional poverty reduction – income centered 

- also reflected in the improvement of the quality of life of the population below the poverty 

line. To answer this question we use the current methodological debate on multidimensional 

models - which embrance more than the financial dimension of individuals life. Thus, the 

Multidimensional Poverty Index (MPI) used in the annual reports of the United Nations 

Development Program (UNDP) is applied for the period between 2001 and 2015, making it 

possible to compare multidimensional and unidimensional poverty reductions. 

 

Keywords: Multidimensional Poverty, unidimensional poverty, Multidimensional Poverty 

Index (MPI), Alkire-Foster Methodology (AF). 
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1. Introdução 

 

 Desde o início do milênio o Brasil apresentou um crescimento econômico acelerado e 

superior ao que se havia notado nos períodos anteriores recentes. De acordo com a divulgação 

o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), em 2001, em valores correntes o Produto Interno 

Bruto (PIB) do país era pouco acima de R$ 1,3 trilhões e atingiu no ano de 2015 seu recorde 

histórico, aproximadamente R$ 6 trilhões. Um crescimento médio anual no período de 

aproximadamente 3,5 vezes ao ano. A análise sobre o PIB per capita tão pouco deixa de 

impressionar, saindo, em 2001, de aproximadamente R$ 7,5 mil para mais de R$ 30 mil em 

2015. 

    

Gráfico 1 - PIB (trilhões de R$) 

 

Fonte: IBGE 

Gráfico 2 - PIB per capita (mil R$) 

 

 

 No mesmo período, o salário mínimo no país saiu de R$ 180,00 e atingiu R$ 724,00 

mensais, chegando a até R$ 937,00 no ano atual de elaboração deste trabalho (2017). O 

coeficiente de GINI principal medida atual para identificação da desigualdade social, por sua 

vez, apresentou uma queda extrema de acordo com os dados do Banco Mundial, saindo, em 

2001, de 59,3 e atingindo 51,5 na estimativa de 2014. 
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Gráfico 3 - Coeficiente e GINI 

 

Fonte: Banco Mundial e IBGE 

Gráfico 4 - Salário mínimo (R$)

 

  

Não por outro motivo a incidência da pobreza no Brasil estimada com base na renda 

per capita da população apresentou uma queda extrema nos mesmos anos. Em 2001, cerca de 

13,6% da população brasileira se encontrava abaixo da linha da pobreza (estabelecida, desde 

2011, em $1,90 diários ), sendo que essa incidência apresentou uma queda de quase quatro 

vezes ao compará-la com o ano de 2014, quando 3,7% da população estava abaixo dessa 

linha. Na comparação da incidência da pobreza abaixo de $3,20 diários entre os anos de 2001 

e 2014, também realizada pelo Banco Mundial, observou-se uma redução pouco inferior a três 

vezes, sendo que, em 2001, mais de um quarto da população (26,5%) estava abaixo da linha 

da pobreza e, em 2014 cerca de 7,9%. 

 

Gráfico 5 - Pobreza (inferior a $1,90)

 

Fonte: Banco Mundial 

Gráfico 6 - Pobreza (inferior a $3,20)
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Amartya Sen, laureado com Prêmio Nobel de ciência econômicas em 1998, cerca de 

dez anos antes já havia provocado o debate econômico ao questionar os conceitos de 

desenvolvimento (Sen, 1988), mostrando que melhoras sociais das condições de vida 

deveriam ser essenciais para o exercício da economia como um todo. No entanto, entende Sen 

que o crescimento econômico nem sempre está relacionado (tanto conceitual quanto 

empiricamente) ao avanço do bem-estar.  

A pergunta que motiva este trabalho, portanto, é se a redução da pobreza no novo 

milênio foi experimentada pelo Brasil exclusivamente pela melhora nos rendimentos do 

trabalho e do crescimento econômico ou se houve, de fato, ganhos reais em qualidade de vida 

para a população abaixo da linha da pobreza desde o início do período. Entende-se, nesse 

aspecto, que a melhora da qualidade de vida, de que muito se aproxima a ideia de bem-estar, 

envolve uma multiplicidade de fatores da vida cotidiana como: acessos à infraestrutura básica 

de saneamento, água potável, energia elétrica, entre outros; além das dimensões de suas vidas 

que incluem acesso à educação e à saúde. A hipótese, portanto, é de que a redução na pobreza 

do período não se deu exclusivamente sobre o ponto de vista da renda, mas houve, sim, 

melhora nos acessos que permeiam a vida da população carente.  

Sendo assim, a proposta deste trabalho é utilizar o atual debate sobre as possíveis 

maneiras de mensurar a pobreza, principalmente travada entre o Banco Mundial com a 

abordagem unidimensional (centrada na renda) e a Oxford Poverty & Human Development 

Initiative (OPHI) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) com a abordagem multidimensional (contemplando múltiplos indicadores), a fim de 

identificar a direção e intensidade da redução da pobreza, além de comparar as abordagens da 

forma mais segmentada possível: através de quebras regionais, estaduais e setoriais (áreas 

urbanas e rurais). Dessa forma, foi necessário para a elaboração desta dissertação a aplicação 

de ambas as metodologias para 14 anos distintos (2001 a 2015, com exceção de 2010), para 

que fosse possível a descrição criteriosa dos dados extraídos e o confronto entre eles. Fez 

também parte desta preparação estar presente no curso de verão de 2017 oferecido pela 

universidade de Oxford (precisamente pela OPHI) para capacitação da metodologia Alkire-

Foster e imersão nas discussões atuais da aplicação, além de sua leitura.  

Assim, o capítulo posterior a essa introdução será dedicado a rever o debate histórico 

sobre a discussão da pobreza – principalmente sobre a ótima econômica. O texto, que se 

baseia principalmente na revisão dada por Martin Ravallion, inicia nas origens no pensamento 
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filosófico grego clássico (com Aristóteles), passando por Tomás de Aquino no início do 

século XIII e chegando até o final do período mercantilista (século XVIII) com o nascimento 

do Liberalismo Clássico através de Adam Smith. Após o contexto, a discussão acerca do 

conceito de bem-estar é introduzida com Amartya Sen e a sua “Abordagem das Capacidades”, 

confrontando este conceito com base na ideia utilitarista. Dessa discussão se desdobra um 

embate metodológico sobre maneiras possíveis de aferir as liberdades individuais e a pobreza 

atual, chegando, portanto, ao ponto de início do trabalho, em que a abordagem metodológica 

centrada na renda utilizada em grande parte pelo Banco Mundial é confrontada com a 

abordagem chamada multidimensional, utilizada principalmente pela OPHI e o PNUD. Um 

resumo da discussão técnica fecha o capítulo, sendo ela principalmente travada entre 

Ravallion e os desenvolvedores da metodologia multidimensional utilizada neste trabalho, 

Sabina Alkire e James Foster, em que se procura elucidar os benefícios e as fragilidades dessa 

metodologia. 

O capítulo seguinte é responsável, portanto, pela revisão metodológica. Nesse ponto 

há duas metodologias e dois modelos distintos a serem detalhados. Primeiramente, 

abordaremos a metodologia Alkire-Foster, com suas características estatísticas, como a 

possibilidade de decomposição em subgrupos e indicadores, bem como seus modos de 

análise. Após esse item apresentaremos o modelo Multidimensional Poverty Index (MPI) 

criado pela OPHI e suas dimensões, indicadores e linhas de corte e pesos, assim como as 

alterações propostas ao MPI aplicado pela PNUD no Human Development Report (HDR) 

anual, em que estará o centro da análise multidimensional deste trabalho. Por fim, as bases 

nacionais (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar – PNAD) permitem que também seja 

estendida a análise da metodologia unidimensional, utilizada pelo Banco Mundial, para as 

mesmas quebras regionais, estaduais e setoriais anteriormente citadas. Disso decorre a 

necessidade de também definir as características dessa metodologia e as premissas utilizadas 

para estendê-la, lembrando que é central neste trabalho a comparação entre a redução da 

pobreza do ponto de vista da renda e dos indicadores de qualidade de vida. 

Por fim, o capítulo anterior ao da conclusão é o centro desta dissertação que, por meio 

da análise e descrição dos dados obtidos, evidencia os resultados das duas metodologias. 

Nesse ponto, os dados obtidos pelas metodologias unidimensional e multidimensional serão 

analisados, com foco principal no quanto a redução apresentada na análise baseada na renda 

se refletiu na  análise, tendo como referência os indicadores do MPI utilizado pela PNUD. Os 

itens do capítulo foram dispostos de modo a cobrir regionalmente o país, iniciando-se 



14 
 

primeiro com a análise consolidada do Brasil, seguida das regiões Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul, deixando explícito a todo momento a intensidade das reduções e, 

também de maneira segmentada, quais foram os indicadores mais impactados ao longo do 

período. Segue-se a esta etapa um item específico para a análise da redução dos indicadores 

sobre a perspectiva setorial, aqui entendido como as áreas rural, urbana e metropolitana. 

Fecha esse capítulo um item também específico para uma breve descrição da pobreza 

unidimensional brasileira do ano de 2015, divulgada pelo Banco Mundial posteriormente à 

elaboração deste trabalho, dado de grande importância por explicitar as diferenças de 

identificação da pobreza por meio das metodologias abordadas. 

2. Revisão Bibliográfica 

 

A forma que debatemos problemas sociais específicos, e o próprio fato de termos a 

intenção de discuti-los, guarda em si amarras com o contexto histórico e a visão, por vezes 

econômica, de cada período. Todos somos prisioneiros do contemporâneo e limitamos nossas 

reflexões e críticas a nossa visão de mundo, em muito formada pela visão de mundo que nos 

permeia. 

A pobreza e os pobres não fogem desse espectro. Nem sempre o tema foi reconhecido 

como uma problemática a ser solucionada e menos ainda com a mesma veemência do debate 

atual. Como bem percebido por Martin Ravallion ([201-]) podemos perceber o nível histórico 

da utilização do termo “poverty” nos textos digitalizados desde 1700. 
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Gráfico 7 - Histórico do termo "Pobreza"

 

Fonte: Google N-gram Viewer 

 

O autor defende que tivemos minimamente duas maneiras de lidar com essa 

abordagem através do prisma econômico: a primeira com uma ideia de aceitação e quase 

resignação da exclusão social; a segunda, e mais recente, com uma abordagem mais ativa e 

esperançosa sobre a resolução do problema. 

Ravallion (2016, p.12) ao revisar historicamente as origens da ideia de um mundo 

livre da pobreza, mostra que o pensamento antigo sobre o assunto em muito pouco 

confrontava essa situação. Aristóteles (384-322 a.C.), com a ideia de uma “ordem natural”, 

aceitava o cenário de pobreza e até mesmo de escravidão como justos; mesmo o pensador 

chinês Confúcio (551-479 a.C.), anterior a Aristóteles, entendendo que o “bom governo” 

deveria evitar a pobreza e sendo esta uma das seis calamidades juntamente com morte infantil, 

doença, miséria, aparência repulsiva e fraqueza, não defendia que a pobreza crônica associada 

à carência de riquezas deveria ser combatida se a harmonia da ordem social estivesse mantida. 

“When the people keep their perspective places, the will be no poverty; when Harmony 

prevails, there will be no scarcity of people; when there is repose, there will be no rebellions.” 

(Confucius apud Ravallion, 2016, p.19). 

 Tomás de Aquino (1225-1274 d.C.), frade católico da Ordem dos Pregadores 

Dominicanos, apesar de mais de um milênio posterior a Aristóteles, e responsável por 

pensamentos que muito influenciaram a Igreja Católica, continuava a trabalhar sob a 

perspectiva de uma justiça distributiva similar ao pensamento filosófico grego clássico, a qual 
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nenhuma atribuição era dada ao Estado para que este se responsabilizasse por oferecer um 

padrão de vida minimamente aceitável à sociedade. 

Para Lipton e Ravallion (1993, p.3) esse período carregava também uma maneira 

específica de enfrentar o tema dos pobres e excluídos, podendo ser diferenciada em, ao 

menos, quatro momentos distintos: a aceitação, a paliação, o seguro e o furto. Era aceito, 

como dito, que existissem pobres. Talvez essa visão de conivência com o sofrimento fosse 

estimulada não apenas por uma ausência de solidariedade e empatia pelo próximo, mas 

também por uma doutrina econômica cujo entendimento era de que a troca de riquezas 

resultaria sempre em uma soma zero. Não era possível, portanto, que uma nação tivesse mais 

se outra necessariamente não tivesse menos. A paliação e o seguro eram maneiras, no entanto, 

de lidar com essa cena inevitável, seja por meio de pequenas políticas, que não permitiam o 

fim cabal dos pobres, mas sempre preservavam sua existência em seu estado dito permanente 

– por vezes realizados pela nobreza a fim de não perder seus exércitos, trabalhadores e 

escravos - ou seja através de caridade, quase sempre ligado à prática religiosa. Por fim, 

entendia-se ainda que como não era dada nenhuma alternativa àqueles que sempre existiriam 

e sempre estariam à margem, não havia então outra saída a não ser a contravenção legal com 

o objetivo da subsistência: o furto. “To provide with shelter and to refresh with food any and 

every man, but only when a poor man's misfortune calls for our alms and our property 

supplies means for charity." (Locke apud Lipton & Ravallion, 1993, p.3). 

 A ideia de expansão econômica por meio do protecionismo estatal e do aumento das 

exportações, típicas do período Mercantilista (século XVI ao XVIII), teve reflexo através do 

pensamento econômico nas estruturas sociais como um todo. O incentivo à expansão europeia 

via colonização concomitante à aceleração das navegações, por exemplo, montaram pontes de 

influência entre a Europa e o restante do mundo com impactos que jamais seriam revertidos. 

Ravallion (2016, p.19) mostra que o debate sobre a pobreza ao longo desses séculos se 

confundia com o comportamento dos trabalhadores e, mais importante, com o desejo deles 

sobre seus trabalhos, uma vez que suas rendas eram impactadas. Em termos econômicos 

modernos, significaria dizer que o efeito renda na demanda por tempo livre (ócio) era 

assumido como dominante no efeito substituição. 

Assim, o crescimento – ou a falta dele – era imediatamente associado ao aumento da 

renda dos trabalhadores, sendo esse aumento um impeditivo direto para o desenvolvimento 

econômico dos países. À luz do debate atual, parece que esse tipo de constatação e 
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pensamento não eram baseados em mais do que anedotas casuais, e aceitos na época, 

principalmente, por serem uma importante maneira de argumentar a favor de um status de 

privilégio e alívio de culpa. “Everyone but an idiot knows that the lower classes must kept 

poor or they will never be industrious.” (Arthur Young apud Ravallion, 2016, p.9). 

 O final do século XVIII e o início do XIX estão marcados pelo fim do mercantilismo, 

período também do nascimento das teorias liberais e do questionamento sobre o papel do 

Estado na economia. Ainda que houvesse o embate ético acerca da pobreza e da 

responsabilidade social quanto aos excluídos é o nascimento do pensamento liberal com 

Adam Smith que imprime, do ponto de vista econômico, uma nova perspectiva: a de que era 

possível um modelo de desenvolvimento que abarcasse consigo a solução da miséria. O 

debate não se encerra nesse momento, Malthus e Ricardo estão entre os primeiros a questionar 

os pressupostos de Smith; outros autores e pensadores arrastariam inúmeros aspectos dessa 

visão para o campo do enfrentamento. Exemplo da extensão desse debate é a ótica neoliberal, 

que nos anos 1980 se opôs veementemente contrária a toda intervenção estatal no combate à 

pobreza. A visão de Smith estava mais viva do que nunca; no entanto, sem a contextualização 

da época. Qualquer intervenção política organizada ou desorganizada era atacada pela posição 

ideológica neoliberal, sempre a acusando de distorções de preços, criação de renda, 

protecionismo e até mesmo corrupção. Lipton e Ravallion (1993,  

p.15) chamam a atenção para o que parece ser o ponto central nessa discussão: “enquanto o 

desnecessário comportamento aproveitador (rent-seeking) das elites era enfatizado, as 

estruturas de poder que criavam essas elites eram tipicamente ignoradas”. Ainda que o 

pensamento viesse a criticar práticas danosas para a população carente via favorecimentos 

estatais lícitos e ilícitos, a lógica do poder e da desigualdade de oportunidades não era 

rompida ou sequer ponto central da discussão. 

Diversos outros conceitos são questionados e ampliados, sendo que até mesmo a visão 

de um desenvolvimento necessário e a desvinculação entre o termo e o crescimento 

econômico estão em discussão. No entanto, o ponto a ser reforçado repetidas vezes, se 

necessário, é o de que a ideia de uma visão orientada para a solução da pobreza foi inserida 

pelos pensadores da época para não mais deixar o debate. 

Importante destacar que a discussão atual atravessou uma revolução sob a perspectiva 

de melhoria das informações populacionais. Nos anos 1990, todos ficaram chocados com a 

notícia de que mais de um bilhão de pessoas no mundo viviam com renda per capita abaixo de 
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U$ 1 diário. O esforço dos escritórios de estatísticas governamentais junto a organizações 

multilaterais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

Banco Mundial e o Programa Internacional de Comparação (PCI), pautou um novo período 

sobre a discussão da pobreza, no qual, segundo Ravallion (2016, p.125), está consolidada a 

perspectiva para os autores modernos de que, através de políticas e estratégias econômicas 

adequadas, a pobreza é algo que pode ser significativamente reduzida e até mesmo eliminada. 

Fato que Martin Ravallion (2016) destaca, ao analisar o trabalho de Francois Bourguignon & 

Christian Morrisson (2002) sobre a redução da pobreza mundial. Segundo o autor, no início 

do período (1820) um percentual total de 84% da população global estava abaixo da linha da 

pobreza, número reduzido para 24% em 1992. 

Ravallion (2016) chama atenção para alguns pontos metodológicos e conceituais sobre 

a linha da pobreza estabelecida pelos autores: seguindo o padrão de U$ 1 diário de 

classificação, a linha foi mantida constante em termos reais para todo o período analisado – 

sendo o ano base 1985 – , o que faz dessa linha uma medida absoluta de pobreza, e não 

relativa. A discussão acerca desse ponto ilustra e traz na conclusão de Martin Ravallion um 

importante ensejo para o nosso trabalho: a afirmação de que a medida financeira é a 

representação de algum nível de “bem-estar”, além de que é esse bem-estar que determina se 

um indivíduo tem melhores ou piores condições de vida que os demais. De acordo com 

Ravallion (2016, p.16): “There can be debates about what constitutes ‘welfare’. But once we 

agree on a concept, it is ethically compelling to treat everyone the same way. In other words, 

there is only absolute poverty in therms of welfare”. 

 Há desde então, como destacado, discussões sobre a própria definição de bem-estar, 

com diferentes visões e autores que questionam as capacidades dos indivíduos de identificá-

los – e, consequentemente, de refinar suas escolhas -, além de questionarem sobre qual a 

melhor maneira de identificação do conceito. Para Ravallion (2016, p. 131) o bem-estar tem 

suas raízes no utilitarismo clássico, escola que ganhou espaço antes ocupado pela teoria do 

contrato social e muito concebida através das ideias de Jeremy Bentham (1748-1832), em 

negação às ideias de “direitos naturais” e motivado pelo legalismo prático e pela reforma 

política. Em linhas gerais, a ideia é de que os indivíduos por meio de suas escolhas 

maximizam a sua utilidade e, sendo a sociedade um conjunto de indivíduos, através das 

maximizações dessas utilidades individuais, há a maximização da utilidade social. 
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Há ao menos dois conceitos basais empregados nesse ponto: primeiro o de que a 

utilidade representa em algum sentido o alcance da felicidade, e que não deve ser para 

Ravallion reduzido a simples posse de commodities; segundo, de que há uma pressuposição 

de racionalidade através das escolhas dos indivíduos. Esses pontos já nos permitem apresentar 

as críticas estabelecidas ao conceito de bem-estar quando relacionadas à lógica utilitarista, 

seja por desconfiança da racionalidade e da capacidade de exercer essa racionalidade pelos 

agentes, seja pela dificuldade na observação dessa utilidade, ainda mais quando considerada a 

heterogeneidade social, com as especificidades de cada indivíduo ou grupo. 

A abordagem centrada nas capacidades individuais propostas por Amartya Sen, 

largamente debatida do ponto de vista econômico filosófico e também metodológico, como 

veremos mais adiante, ao longo dos últimos vinte e cinco anos, é uma tentativa de romper 

com o  enredo de bem-estar baseado na utilidade. Nas palavras de Ravallion (2016, p. 137), 

Sen propõe que bem-estar é, na realidade, “estar bem”. Este jogo de palavras significa dizer 

que a pobreza não é identificada pela ausência de recursos, mas pela privação das 

capacidades: a de longevidade, de uma vida saudável, de ser letrado, entre outras. 

Como observado por Alkire et al. (2015a) para a abordagem de Amartya Sen é 

também importante diferenciar os conceitos de funcionalidades e capacidades. Enquanto o 

primeiro remete a substantivos valorizados com a razão pelos indivíduos; o segundo 

representa as múltiplas possibilidades de combinação das funcionalidades. Por exemplo, a 

felicidade é provavelmente um dos principais valores dos indivíduos e, sendo ela uma 

funcionalidade, a capacidade de atingi-la é composta por aspectos maiores de liberdade.  

The various attainments in human functioning that we may value are very 

diverse, varying from being well nourished or avoiding premature mortality 

to taking part in the life of the community and developing the skill to pursue 

one’s work-related plans and ambitions. The capability that we are 

concerned with is our ability to achieve various combinations of 

functionings that we can compare and judge against each other in terms of 

what we have reason to value. Amartya Sen apud Alkire et al (2015a, p.6). 

 

Amartya Sen (1999, p.120), ao estabelecer conceitualmente a pobreza como privação 

de capacidade, reforça que essa ideia em nada contradiz a medida de pobreza por meio da 

renda dos indivíduos, uma vez que a baixa renda é claramente uma das causas principais da 

pobreza. O economista insiste, no entanto, que não é a única. Não é compreensível para o 

autor que, uma vez aceito o argumento em favor da análise da renda, tanto se oponham a 

visão da pobreza por meio das capacidades. Assim, ao menos três características são para esse 
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autor (1999, p.120) argumentos decisivos para que optemos por uma medida centrada não 

exclusivamente na renda, mas sim nela como uma das razões de privação de capacidade: 

primeira, análise intrínseca em vez de instrumental; segunda, contemplação de outras 

influências; e terceira, a subjetividade da relação entre renda e capacidade intragrupos.  

Sobre o primeiro argumento, o autor defende que a abordagem das capacidades propõe 

uma visão das privações intrinsecamente importantes. Quando analisada exclusivamente, a 

renda reflete o que é importante de modo instrumental. Entende-se aqui o elemento 

instrumental como algo que não sustenta importância em si mesmo, não aceitando uma ideia 

fetichista do dinheiro, mas sim a ideia de que o dinheiro só pode representar alguma 

capacidade a partir da liberdade financeira. 

O segundo argumento faz referência às outras possíveis influências intrínsecas e 

instrumentais. Alguns exemplos citados por Armatya Sen (1999, p.120) estão relacionados à 

educação, à saúde e à própria possibilidade de se obter trabalho, no sentido de emprego. Há, 

portanto, dimensões na vida  de cada indivíduo em que a capacidade ou a privação desta pode 

importar tanto quanto, e por vezes até mais, do que a renda em si. 

Já o terceiro ponto é ainda exemplificado pelo economista com quatro tipos de 

dissonâncias entre a relação da renda e das capacidades dos indivíduos: (i) a idade, o papel 

sexual e social, a localização, as condições epidemiológicas e outras variações entre os 

indivíduos são agravantes para essa disjunção; (ii) as características dos indivíduos também 

podem intensificar ou amenizar o ato de converter renda em capacidade; (iii) a distribuição da 

renda entre as famílias também marcam conversões distintas entre a relação de renda e 

capacidade; (iv) a privação relativa da renda pode representar a privação absoluta de 

capacidade. Neste ponto, dependendo do contexto em que o indivíduo esteja inserido, mesmo 

um certo nível de renda pode simplesmente resultar em uma perda completa de capacidade, 

seja por dificuldade de acesso ou seja pelo alto custo. 

Por meio do debate sobre a melhor maneira de reconhecer e mensurar a pobreza, o 

Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD) trouxe no Human Development 

Report (HDR), de 1997, um modelo que pudesse identificar as múltiplas faces da pobreza, o 

qual chamou de Human Poverty Index (HPI). Em seu vigésimo aniversário a PNUD decidiu  

revisar o índice aplicado no HDR e, desde 2010, passou a incorporar o Multidimensional 

Poverty Index (MPI) em seu relatório anual (PNUD, 2010), modelo criado pela Oxford 

Poverty and Human Development Initiative (OPHI). 
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  O MPI utiliza uma metodologia estatística criada por James Foster e Sabina Alkire, 

ambos professores da universidade de Oxford, conhecida pelo sobrenome dos autores: 

Metodologia Alkire-Foster (AF). O modelo, criado  por Sabina Alkire em parceria com Maria 

Emma Santos, propõe a mensuração com a análise de microdados, estabelecendo, por meio de 

três dimensões (saúde, educação e padrão de vida), o nível de pobreza ao qual cada domicílio 

está exposto. Ambos, o modelo (MPI) e a metodologia (AF), serão explicados detalhadamente 

no capítulo de descrição metodológica deste trabalho. 

O modelo utiliza como base conceitual a abordagem das capacidades de Amartya Sen 

discutida acima e, desde sua formulação, a OPHI já analisou mais de 78% da população 

mundial a partir do MPI, o que correspondeu inicialmente (2010) a 104 países em 

desenvolvimento e mais tarde (em 2014 e 2015) foi estendido para 110, trabalho este 

realizado por cerca de quarenta e seis pesquisadores de treze países distintos, como explicado 

no site da Iniciativa sobre o pano de fundo do MPI (OPHI, [201-]). No entanto, assim como as 

diversas abordagens econômico-filosóficas, o modelo é alvo de questionamento e tem sido 

muito debatido entre pesquisadores e economistas. 

 Para Martin Ravallion (2010a) não resta dúvida de que a pobreza é multidimensional, 

afetando múltiplas dimensões da vida dos indivíduos, como proposto pelo modelo; o que não 

lhe parece óbvio, porém, é como os índices multidimensionais, tais como o MPI, contribuem 

para o debate sobre a pobreza ou mesmo para o direcionamento das politicas que a combatem. 

O autor, também crítico ao HDI na década de 90, entende que há confronto de medidas ao 

mesclar em um mesmo índice indicadores fatores completamente distintos, como mortalidade 

infantil e  qualidade do chão do domicílio. O economista tem ainda como principal crítica a 

arbitrariedade para as decisões de indicadores, de dimensões e das linhas de corte que 

norteiam um índice multidimensional. 

A proposta do MPI tem como objeto central o direcionamento das políticas de 

combate à pobreza, principalmente pela possibilidade de quebra do índice entre subgrupos e 

análise dos múltiplos indicadores de maneira segregada. Além desse ponto, Sabina Alkire 

(2010a) responde às críticas de Ravallion mostrando que a análise sobre a arbitrariedade das 

escolhas dos pesos e cortes dos indicadores não são triviais, e mesmo as medidas 

unidimensionais focalizadas na renda carregam esse mesmo problema.  

A escolha de valores (e não preços) abre também a possibilidade, ainda de acordo com 

a autora, para que se mensure aspectos da pobreza não relacionados a preço, como morbidade, 

http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/background-to-the-mpi/
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mortalidade ou alfabetização, que estão automaticamente fora de uma medida centrada na 

renda. O MPI procura deixar o mais transparente possível as linhas de corte estabelecidas e os 

pesos escolhidos e entende como necessário que essas definições normativas se mantenham 

constantemente em discussão e sendo alvo de críticas. 

Por fim, o objetivo deste capítulo foi destacar como a discussão sobre a pobreza - tanto 

do ponto de vista de solução quanto de identificação – avançou ao longo dos anos, deixando 

evidente o debate atual sobre o tema. Como dito no capítulo de introdução , a intenção é 

utilizar o debate vigente para que sejam explicitadas as desvantagens e as vantagens da opção 

pela metodologia utilizada.  

A partir deste ponto, o trabalho seguirá  com a descrição da metodologia Alkire-Foster e 

do modelo MPI elaborado pela OPHI e aplicado pela PNUD por meio do HDR. Utilizaremos 

essa classe de medidas para avaliar o cenário brasileiro ao longo dos primeiros quinze anos 

dos anos 2000, procurando responder à pergunta: a redução da pobreza avaliada sobre a 

perspectiva da renda e observada para o Brasil do novo milênio também se reflete em melhor 

qualidade de vida – ou bem-estar – para a população carente do país? Procurarei destacar a 

identificação das características dessa pobreza com suas particularidades regionais e setoriais 

(rural e urbano), além de elucidar as raízes dessa pobreza com a possibilidade de quebra do 

MPI por meio dos indicadores e das dimensões utilizadas. 

 

3. Descrição metodológica 

 

 A partir da contextualização do debate acerca da pobreza explicitada no capítulo de 

revisão bibliográfica, este capítulo tem por objetivo descrever detalhadamente as 

metodologias e o modelo utilizado neste trabalho. 

 Descreveremos tanto a metodologia unidimensional quanto a multidimensional. A 

primeira, utilizada principalmente pelo Banco Mundial em seus relatórios anuais, se baseia 

exclusivamente na renda per capita; a segunda utiliza múltiplos indicadores para identificar e 

classificar a pobreza. Especificamente sobre o segundo tipo, este trabalho se concentrará na 

metodologia Alkire-Foster (AF) proposta por Sabina Alkire e James Foster. Sendo que esta 

pode ainda ser aplicada por inúmeros modelos que sigam o conceito de agrupamento de 

indicadores para obter um índice consolidado. 
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 O modelo  aplicado à metodologia AF utilizado nesta dissertação é especificamente o 

Mutidimensional Poverty Index (MPI), proposto também pela Sabina Alkire, mas em parceria 

com Maria Emma Santos (Alkire e Santos, 2010) e utilizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) por meio do PNUD em seus relatórios anuais (HDR). 

 O primeiro item deste trabalho se concentra  em explicar a metodologia Alkire-Foster, 

juntamente com uma representação matricial, as suas características estatísticas e de análise, 

além de detalhar também o modelo MPI. Já o segundo e último item deste capítulo detalhará a 

metodologia unidimensional, centrada na renda, e seus valores (em R$) per capita utilizados 

para cada ano analisado neste trabalho. 

 

3.1 Metodologia Multidimensional 

 

A metodologia desenvolvida pelos pesquisadores e professores da Universidade de 

Oxford, além de líderes da OPHI, James Foster e Sabine Alkire, aborda uma das possíveis 

metodologias de cálculo multidimensional da pobreza, como explicado no capítulo de revisão 

bibliográfica. Ao utilizar múltiplas dimensões e indicadores, portanto, é possível identificar a 

pobreza, a extrema pobreza e suas intensidades, além dos indicadores que mais e menos 

contribuem para esse quadro. 

 É preciso dizer que a metodologia AF é centrada na pobreza e leva este atributo para 

seus aspectos estatísticos. Não se tem a intenção de indicar quantitativa ou qualitativamente 

os fatores que impactam o restante da população. Além dessa característica, algumas outras 

características estatísticas valem ser ressaltadas, como a decomposição em subgrupos, 

dimensional e monotonicidade. Elas serão mais bem abordadas no item específico sobre os 

atributos estatísticos da metodologia AF. O que os autores chamam de “corte-duplo” é 

importante para diferenciar a metodologia AF das demais metodologias multidimensionais. 

Esse conceito também será abordado ao descrever detalhadamente o processo de 

identificação. 

 É importante ressaltar que, ainda que todas as metodologias de classificação da 

pobreza atravessem uma discussão normativa para que se defina objetivamente características 

subjetivas, a discussão aqui desenvolve um papel central na definição do modelo utilizado. A 

metodologia, no entanto, é possível de ser aplicada a infinitas possibilidades de modelos – 

cada um com suas discussões normativas específicas. Não é por outro motivo que o modelo 
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empregado neste trabalho (MPI Global) merece ser explicado também em um item à parte 

ainda neste capítulo. 

 

 

3.1.1 Detalhando a Metodologia Alkire-Foster (AF) 

 

A metodologia Alkire-Foster, e particularmente sua primeira classe de medida – M0 

ou Adjusted Headcount Ratio –, utiliza dados ordinais de modo a produzir índices 

consistentes e intuitivos, fazendo com que a metodologia possua uma facilidade de 

comunicação política (ALKIRE et al., 2015). Ainda que essa característica seja mais intensa 

nos modelos de medida unidimensional –  assim como observada a eficácia comunicativa da 

definição de pobreza empregada pelo Banco Mundial no período recente -, é importante 

perceber que a facilidade de comunicação aqui citada não se refere apenas à identificação da 

intensidade e incidência da pobreza, mas também às suas raízes, fornecendo insumo poderoso 

para o direcionamento das políticas públicas locais, nacionais e globais. Essa característica, 

que é provavelmente a maior qualidade do uso de medidas multidimensionais, será repetida 

sempre que for necessário neste trabalho e ficará mais clara ao explicar o Adjusted Headcount 

produzido por dimensão mais à frente. 

Alkire et al. (2015b) define o passo a passo na elaboração da metodologia AF – 

especialmente utilizado como referência neste capítulo. Não há melhor maneira de introduzir 

a metodologia do que parafrasear o que os autores estabelecem no artigo, praticamente um 

manual de aplicação composto por duas etapas: identificação e agregação.  

No processo de identificação, é preciso definir de saída quais serão os indicadores 

utilizados, sabendo que eles devem estar disponíveis para o mesmo indivíduo. Em seguida, é 

preciso definir normativamente a primeira linha de corte: o que é considerado para cada 

indicador acima e abaixo da linha da privação
1
. Essa definição transformará dados ordinais 

em binários (privações e não privações para cada aspecto analisado em cada unidade de 

medida). Em terceiro lugar, aplica-se as decisões normativas anteriores a cada indicador para 

cada indivíduo, tendo clareza das privações e não privações; em quarto, decidir também 

normativamente o peso de cada indicador;  em quinto, estabelecer a soma das privações de 

                                                
1
 O termo “privado” será utilizado ao longo deste trabalho exaustivamente, representando sempre o indivíduo, ou 

o conjunto deles, que não dispõe de determinado acesso ou bem identificado pelo indicador. 
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cada unidade de análise (indivíduos, nesse caso), criando o que a metodologia chama de score 

de privação; e em sexto e último lugar, a segunda linha de corte (o que faz com que a 

metodologia utilize um “corte-duplo” na mensuração da pobreza, como citado anteriormente), 

que se refere a uma nova decisão normativa a qual é preciso estabelecer qual soma de 

privações fará um indivíduo ser considerado abaixo ou acima da linha da pobreza. Vale 

acrescentar que, caso a metodologia seja aplicada para identificação da extrema pobreza, o 

mesmo procedimento deve ser repetido com uma linha de corte “mais alta” que a anterior. 

Essas etapas ficarão mais claras através da representação matricial, apresentada no próximo 

item deste capítulo. 

 A etapa de agregação, como definida pelos autores, consiste em consolidar as 

informações obtidas pelo processo de identificação anteriormente descrito (ALKIRE et al., 

2015b). O primeiro passo é computar a quantidade de indivíduos considerados abaixo da linha 

da pobreza em relação à quantidade analisada na base de dados. Assim, obtém-se a incidência 

da pobreza multidimensional, identificada como H. O segundo é analisar a média de 

exposição à pobreza dos considerados pobres na análise. Esse processo se dá ao computar a 

média de privações dos identificados abaixo da linha da pobreza, identificada como A. Por 

último, obtém-se, finalmente, o Adjusted Headcoutn Ratio, ou M0, que é a multiplicação da 

incidência H pela intensidade A. 

 É importante evidenciar que existem outras classes de indicador também para a 

metodologia AF. Assim como M0 traz complexidade ao não medir exclusivamente a 

incidência, mas carregando consigo também a intensidade, demais etapas podem ser 

analisadas a fim de estabelecer indicadores ainda mais complexos (M1 e M2). A 

complexidade se dá especificamente porque, ainda que M0 seja sensível à intensidade da 

pobreza, por meio de M1 e M2 é possível ter a sensibilidade do quão pobres são os indivíduos 

para além da medida binária de privados e não privados
2
. Este trabalho, no entanto, a fim de 

ser mais objetivo nos resultados computados e seguindo a linha da divulgação do MPI 

mediante o Human Development Report (HDR) da PNUD, utilizará exclusivamente o M0. 

 Algumas outras observações valem ser feitas após a descrição detalhada da 

metodologia. É importante perceber que ao longo do processo todos os indivíduos 

identificados como “não pobres”, ou seja, que não experimentam privações suficientes para 

estarem abaixo da linha estabelecida, são ignorados na análise na hora de estabelecer, por 

                                                
2
 Dois indivíduos privados em metade dos indicadores analisados, por exemplo, contribuem de igual medida 

para formação do M0, enquanto um pode ser mais exposto à privação que o outro ao analisar suas realidades. 
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exemplo, o nível de intensidade A. Isso, entre outros exemplos, compõe a característica 

centrada na pobreza da metodologia AF.  

A unidade utilizada foi a do indivíduo;  não é necessariamente, porém, aquela utilizada 

no modelo escolhido. Poderíamos, por exemplo, utilizar um grupo social mais extenso, como 

a família, o domicílio, comunidade, etnia, bairro, distrito, cidade ou país.  

Há também duas formas de entendermos essas unidades, chamando-as de unidade de 

identificação e unidade de análise. Ainda que a unidade de análise seja o indivíduo, 

características podem ser analisadas em conjuntos sociais também mais extensos, exatamente 

como os descritos anteriormente; e a esse conjunto determina-se a unidade de identificação. 

 Não há também limite máximo para o número de indicadores utilizados. Claramente, 

para se tratar de uma medida multidimensional no mínimo dois são necessários. A discussão 

está, no entanto, na clareza da comunicação da medida estabelecida. Há países que hoje 

elaboram modelos nacionais para a aplicação da metodologia AF com cerca de trinta 

indicadores, por exemplo. 

 Ao estabelecer a segunda linha de corte (última etapa descrita no processo de 

identificação) é possível ter diferentes abordagens sobre o conceito de pobreza. Uma linha de 

corte de 30%, por exemplo, é considerada um corte intermediário e deve ser entendido 

exatamente o porquê desta escolha. Ocorre o mesmo com a pobreza unidimensional 

focalizada na renda dos indivíduos, por que não 1,89 ou 1,91 dólares diários? Esta medida irá 

retirar ou acrescentar pessoas da pobreza, assim critérios claros e bem comunicados devem 

ser estabelecidos para que se chegue a esta definição. No entanto, diferentemente da medida 

unidimensional, duas outras abordagens são ainda possíveis na metodologia 

multidimensional: a de “união” ou “intercessão”. Na primeira entende-se como pobre todos os 

indivíduos que experimentem privação em qualquer um dos indicadores; na segunda, somente 

aqueles que experimentam privação em todos eles. 

 Ainda que antecipemos a discussão sobre o Modelo MPI, que será descrito no item a 

seguir, é importante deixar claro neste momento que as linhas de corte e os pesos, seja para 

metodologias unidimensionais (focadas na renda) seja para multidimensional (como fora 

detalhada) são aspectos subjetivos e, por vezes, arbitrários. Alkire e Santos (2010), ao 

estabelecerem o MPI, explicitam que as linhas de corte estabelecidas foram fruto de 

discussões intensas entre pesquisadores de cada área e utilizaram como fundamento padrões 

internacionais, como as “Metas do Milênio”. 
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 Ainda que esta manifestação não livre o trabalho de críticas a esse respeito, como 

feitas, por exemplo, por Martin Ravallion (2010b), Sabina Alkire ainda insiste que, para além 

da subjetividade, testes de robustez foram realizados, bem como decisões participativas para 

cada decisão tomada no modelo (ALKIRE, 2010b). É importante lembrar também que um dos 

motivos do MPI e da metodologia AF terem sido escolhidas para este trabalho é de que há 

certo nível de consenso em torno do modelo, incluindo a escolha dos indicadores, dimensões 

e a decisão sobre os pesos e as linhas de corte. O MPI, como já detalhado no capítulo de 

revisão bibliográfica, é a sucessão do HDI utilizada pela PNUD em seus relatórios sobre 

desenvolvimento anual (HDR) e feito em parceria com um centro de prestígio por seus 

trabalhos em mensuração de pobreza (OPHI).  

 Por fim, percebamos que os indicadores podem estar segmentados em dimensões; 

sendo assim, os pesos decididos podem fazer mais sentido quando analisadas as dimensões da 

vida dos indivíduos, como saúde, educação, padrão de vida e até mesmo aspectos ambientais 

ou emocionais. Ao definir o modelo utilizado neste trabalho – MPI Global – ficará bastante 

claro como esse conceito foi utilizado pela OPHI, cuja utilização também será feita em nosso 

trabalho. 

 

3.1.2 Uma representação matricial 

 

 Entender com clareza a utilização da metodologia pode ser mais fácil por meio de uma 

representação de matrizes, como será apresentada a seguir.  

Primeiro, através da matriz de “alcance”, em que as colunas são os indicadores 

utilizados e as linhas, a unidade de análise, obtém-se a matriz de privação G0: 

 

Matriz 1 – Privação (G0) 

 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 

Indivíduo 1 1 1 1 1 1 

Indivíduo 2 0 1 0 0 0 

Indivíduo 3 0 0 0 0 1 

Indivíduo 4 0 0 1 1 0 
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Indivíduo 5 1 1 1 0 0 

   

W 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

A identificação binária de 1 e 0 representam então o estado de privação de cada 

unidade de análise para cada indicador analisado, sendo 1 para privado e 0 para não privado. 

Lembremos que para alcançar esse estágio é primeiro preciso entender normativamente quais 

serão os indicadores utilizados e qual será a linha que dividirá a privação da não privação – 

primeira linha de corte. 

  A segunda linha de corte, que identifica a quantidade de privação que a unidade de 

análise deve estar exposta para ser considerada pobre ou não pobre, chamemos, então, de fator 

K. Antes, pondera-se o peso de cada privação de acordo com o vetor W acima representado. 

No exemplo, é utilizado o mesmo peso para todos os indicadores. A abordagem da “união” 

utilizaria esse fator igual a 0,2 (ou 20%), já a abordagem da intersecção utilizaria K igual a 1 

(ou 100%). Vamos supor nesse exemplo que a abordagem utilizada seja intermediária, 

propondo K igual a 0,4 (ou 40%). Assim, apenas os indivíduos 1, 4 e 5 seriam considerados 

parte da pobreza, e a matriz de privação a partir do fator K, com todas as unidades de análise 

não pertencentes à pobreza ignoradas, é chamada de G0(K): 

 

Matriz 2 - Privação sob fator K (G0(K))   

 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 

Indivíduo 1 1 1 1 1 1 

Indivíduo 2 0 0 0 0 0 

Indivíduo 3 0 0 0 0 0 

Indivíduo 4 0 0 1 1 0 

Indivíduo 5 1 1 1 0 0 

   

 O vetor e a privação censurado pelo fator K seriam então a soma de todas as privações 

para cada unidade de análise: c(K) = {1, 0, 0, 0,4, 0,6}. 
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 Neste momento, torna-se evidente que a incidência da pobreza H no exemplo é de 

60%, uma vez que 3 indivíduos dos 5 analisados estão abaixo da linha da pobreza definida 

pelo fator K. É também bastante intuitivo que a incidência A, dada pela média das privações 

do pobres no vetor c(K), é de 2/3 (ou 66,66%). 

 O Adjusted Headcount Ratio, ou M0, índice final da metodologia é dado por H 

multiplicado por A ou ainda pode ser obtido pela média da privação do vetor c(K). Em ambos 

os casos no exemplo descrito, M0 será igual a 0,4 (ou 40%), o que representa que a sociedade 

experimenta 40% do total de pobreza possível que poderia experimentar. Essa definição é 

importante porque guarda da maneira mais concisa possível o resultado e a intenção de 

medição da metodologia AF. De maneira mais detalhada, ao incorporar tanto a incidência (H) 

quanto a intensidade (A) deve ficar claro que o M0 não representa o percentual de população 

abaixo da linha da pobreza; essa é a definição da incidência (H). Assim, é possível que a 

totalidade da população esteja abaixo da linha da pobreza e, no entanto, que o M0 não seja 

igual a 1 (ou 100%). Isso apenas ocorrerá caso a intensidade média (A) das privações também 

seja de 100%. 

 No capítulo principal, de estatística descritiva, utilizaremos diversas vezes o conceito 

de incidência (H) e intensidade (A) aqui descritos. Nesse estágio, no entanto, já é possível 

identificar o porquê da preferência de comunicação por meio da incidência (H), sendo esta 

muito mais intuitiva e fácil de ser assimilada. Não é por outro motivo que as principais 

publicações sobre os níveis de pobreza mundial (reportes anuais de Banco Mundial e da 

PNUD) se concentram sobre a incidência da pobreza. 

 

3.1.3 Adjuste headcount ratio por dimensão: censored e uncensored 

 

 É importante nesta descrição metodológica explicar o que os autores chamam de 

Ajusted Headcount Ration por dimensão (censored e uncensored). Esta medida, por transmitir 

informações diferentes, será definida conceitualmente mais à frente na análise dos dados.  

 Ainda no exemplo matricial anteriormente exemplificado, ao analisar o que seria um 

dashboard convencional dos indicadores da matriz de privação G0, podemos concluir que o 

Indicador 1 e 2, por exemplo, são privados respectivamente em 2/5 e 3/5 da amostra. Essa 

análise diz respeito ao chamado uncensored Adjusted Headcount Ratio por dimensão. Para o 
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caso do censored, fruto da matriz de privação também censurada g0(K), o Indicador 1 

permanece privado em 2/5 da amostra; o Indicador 2, no entanto, passa a ser privado em 

apenas 2/5. 

 A intenção do censored Adjust Headcount Ratio por dimensão é representar a privação 

de cada indicador para a população sob o espectro centrado na pobreza, que norteia a 

concepção da metodologia AF. Com ele é possível elucidar as raízes da pobreza de maneira 

mais assertiva. Por exemplo, ainda que a medida uncensored apresente um alto grau de 

representatividade de privação no total populacional, torna-se possível que, por meio do filtro 

da medida censored, cheguemos à conclusão de que esse indicador, quando analisamos os 

dados sobre o enfoque da pobreza, não possui tanta expressão.  

 A partir do ponto de vista de que a metodologia de análise multidimensional da 

pobreza fornece insumos importantes para identificação das raízes da pobreza e, 

consequentemente, para o direcionamento das políticas públicas, essa explicação deve ser 

suficiente para que a segunda medida seja preferível em relação à não censurada. De qualquer 

maneira, ambas estão presentes nas análises dos dados deste trabalho.  

 

3.1.4 Características estatísticas 

 

 Ao menos três características estatísticas da metodologia merecem ser detalhadas nesta 

descrição da metodologia AF. As três são cruciais para o estudo aqui realizado; e elas serão 

citadas em diferentes momentos ao longo do trabalho. 

 A primeira diz respeito à decomposição em subgrupos. O nível da pobreza 

identificado por M0 pode ser quebrado em subgrupos da amostra que, uma vez multiplicado 

por sua representatividade, chegam ao mesmo Adjusted Headcoutn Ration encontrado na 

análise consolidada. Não há, portanto, nenhuma distorção ao analisar separadamente os 

estados ou regiões de um determinado país, contanto que a amostra seja, para esses universos, 

estatisticamente significante. 

 A decomposição por dimensões (ou indicadores) é outra dessas características. Assim 

como a divisão por subgrupos, identifica-se individualmente qual a participação de cada 

indicador para se chegar em M0. Mais uma vez a multiplicação deles por seus pesos e suas 

participações levam ao Adjusted Headcount Ratio inicial. Essa propriedade é de fundamental 
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importância porque reflete, na prática, o grande benefício da análise multidimensional: 

identificar como e com qual intensidade cada privação contribui para a formação da pobreza 

no universo analisado. 

 Por fim, a monotonicidade dimensional também cumpre papel crucial na metodologia 

AF. Essa característica diz respeito à rigorosidade analítica da metodologia, uma vez que 

qualquer interferência na população pobre, como o aumento de privações da unidade de 

análise, alteram M0, seja pela incidência H seja pela intensidade A. O mesmo conceito vale 

para as alterações de privações na população considerada não pertencente à pobreza, que não 

surtem efeito algum no Adjusted Headcount Ratio. 

 

3.2 Modelo Multidimensional Poverty Index Global (MPI) 

 

 O Muldimensional Poverty Index Global (MPI) foi proposto por Alkire e Santos (2010) 

e tem sido aplicado por diferentes trabalhos pela OPHI desde 2010. O modelo utiliza a 

metodologia AF acima descrita e é composto por três dimensões: Padrão de vida; Saúde; 

Educação. Utilizaremos esse modelo para identificar os diferentes contextos da pobreza 

brasileira desde o ano 2001 até 2015 sob a ótica multidimensional. 

 Cada dimensão é composta por diferentes indicadores. Estes possuem o mesmo peso 

(1/3) na composição do index. Para que os indicadores das dimensões de Saúde e Educação 

possuam maior representatividade, são utilizados menos indicadores em comparação à 

dimensão do padrão de vida. 

 A Tabela 1 abaixo ilustra os indicadores para definir a privação dos indivíduos em 

cada dimensão e seus respectivos pesos: 
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Tabela 1 - MPI: Dimensões, Indicadores e Pesos 

 

 

 Os indicadores de acesso à eletricidade, ao saneamento básico e à água potável 

medem, necessariamente, se o domicílio em que o indivíduo reside possui esses acessos. Já o 

indicador referente ao piso considera o indivíduo privado, caso o domicílio tenha condições 

inadequadas, como piso de areia ou extremamente sujo. O indicador que identifica o tipo de 

combustível utilizado na cozinha do domicílio busca entender se é algo prejudicial à saúde do 

indivíduo pelo excesso de produção de fumaça ou toxinas, como madeira, carvão ou esterco. 

O indicador de bens, por fim, considera uma cesta de bens: a privação se dá caso a unidade 

analisada não possua ao menos um rádio, um telefone, uma TV, uma bicicleta, uma 

motocicleta ou um refrigerador, além de não possuir um carro ou caminhão. 

 Referente à dimensão de saúde, o indicador responsável pela medida de nutrição 

identifica se algum indivíduo no domicílio é subnutrido, ou seja, possui o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) abaixo de 18,5 m/kg². A mortalidade infantil é um indicador de privação para 

todos os indivíduos desde que alguma criança tenha falecido naquele domicílio. 

 Por fim, para a dimensão da educação, o indicador de escolaridade identifica como 

privados os indivíduos sediados em domicílios em que nenhum dos moradores tem, ao menos, 

Dimensão Peso Indicador Peso

Acesso a eletricidade   1/18

Acesso a saneamento básico   1/18

Acesso a água potável   1/18

Piso adequado no domicílio   1/18

Combustível de cozinha adequado   1/18

Bens   1/18

Nutrição   1/6 

Mortalidade infantil   1/6 

Escolaridade   1/6 

Frequência infantil   1/6 
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 1
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cinco anos de escolaridade; enquanto o indicador de frequência entende por privado os 

indivíduos do domicílio em que crianças na idade escolar não frequentam a escola. 

 Como descrito anteriormente, percebe-se que, mesmo sendo os indivíduos a unidade 

de análise, para o MPI Global o domicílio é utilizado como unidade de identificação para 

alguns indicadores. 

 Definida, portanto, a metodologia Alkire-Foster e o modelo MPI Global, é preciso 

fazer dois importantes comentários sobre a aplicação de ambos neste trabalho: primeiro, o 

modelo acima descrito reflete uma adaptação do MPI Global realizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Human Development Reports (PNUD, 

2016). As dimensões e os indicadores permanecem os mesmos; todavia, os cortes para 

definição de privação recebem outras regras normativas. Em segundo lugar, ao aplicar o 

modelo para o caso brasileiro utilizando a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) 

entre os anos de 2001 e 2015 (com exceção do ano de 2010), foram ainda necessários outros 

ajustes para que não houvesse nenhuma assimetria entre os dados. 

 Desse modo, vamos estabelecer os cortes para cada indicador utilizado, conforme a 

Tabela 2: na dimensão de padrão de vida, o primeiro indicador (acesso à eletricidade) 

considerou como privados todos os domicílios que não utilizam a forma de energia elétrica 

(óleo, querosene, gás de botijão ou outras). O indicador responsável pela informação de 

acesso ao saneamento básico entende como privados os domicílios que não tenham banheiro 

próprio ou se sua forma de escoado for diferente de rede coletora de esgoto (ou pluvial) ou 

fossa séptica (ligada ou não ligada à rede). Entende-se por privado também o domicílio que 

não utiliza água encanada proveniente da rede geral de distribuição, encanada no próprio 

domicílio ou não. Já com relação ao uso de combustíveis de cozinha foram considerados 

privados os domicílios que não possuem fogão ou que não utilizam gás canalizado, de botijão 

ou sistema elétrico. E, por fim, o indicador responsável pela aferição dos dados relativos a 

bens considera privado o indivíduo que não possui ao menos um bem de informação 

(televisão, rádio ou telefone) ou que não possui refrigerador. 

 O indicador de mortalidade – já referente à dimensão da saúde – identifica como 

privados todos os indivíduos de um domicílio em que uma mulher entre 12 e 35 anos tenha 

perdido um ou mais filhos. É muito importante nessa etapa ressaltar alguns conceitos do 

indicador de mortalidade, principalmente pela relevância que ele exerce no modelo proposto. 

Como a linha de corte que separa a pobreza da não pobreza para o modelo, como já explicado, 
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é de um terço (33%), e o indicador de mortalidade possui esse exato valor, consolidando todo 

o peso da dimensão de saúde; qualquer domicílio privado nesse indicador estará, 

automaticamente, abaixo da linha da pobreza. Lembremos: o indicador de nutrição por não ser 

contemplado na PNAD diluiria o impacto citado
3
. 

 Além disso, diferentemente do modelo proposto pela OPHI, cujo indicador se refere 

especificamente à mortalidade infantil, não é possível dizer o mesmo do indicador utilizado 

pela PNUD. Isso ocorre principalmente pelo motivo de como as questões acerca da 

fecundidade são elaboradas na PNAD. Não é possível, por exemplo, identificar a idade de 

falecimento de um filho em que mais de uma morte tenha ocorrido. Assim, como descrito, o 

domicílio em que uma mulher tenha dito perder um ou mais filho estará privado nesse 

indicador, afetando todos os moradores.  

Com relação à dimensão de educação, a escolaridade refere-se aos indivíduos maiores 

de 12 anos e que, no entanto, possuem menos que seis anos de educação. Em último lugar, o 

indicador referente à frequência entende como privado o domicílio que tem crianças entre 7 e 

14 anos de idade e que não frequentam a escola.   

É importante que dois comentários sejam feitos sobre os indicadores supracitados: 

primeiro, os indicadores referentes ao tipo de chão do domicílio (na dimensão de padrão de 

vida) e o referente à nutrição dos indivíduos (na dimensão da saúde) não são utilizados para o 

caso brasileiro pois a PNAD não oferece essas informações. Assim, as dimensões continuam 

com o peso de um terço cada, mas o peso dos demais indicadores são ajustados para que 

representem esse valor. Assim sendo, cada indicador da dimensão de padrão de vida tem o 

peso de um quinze-avos e o indicador de mortalidade tem o peso de um terço, a totalidade da 

dimensão de saúde; segundo, o indicador referente aos bens dos indivíduos, ainda que o 

modelo da PNUD considere também informações referente ao transporte (carros ou 

caminhões), essa informação foi acrescentada à PNAD a partir de 2008. A opção foi, 

portanto, de não utilizar esse dado para todos os anos, deixando as informações comparáveis 

entre si. 

 

                                                
3
 Esse ponto será aprofundado com o exemplo da pesquisa realizado no próximo capítulo. 
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Tabela 2 - MPI PNUD: Dimensões, Indicadores e Pesos 

Dimensão Peso Indicador Descrição Peso

Acesso a Eletricidade
domicílios que não utilizam a forma de energia elétrica (óleo, querosene, 

gás de botijão ou outras).
1/15

Acesso a Saneamento Básico
domicílios que não tenham banheiro próprio ou se sua forma de escoado 

for diferente de rede coletora de esgoto ou fossa séptica.
1/15

Acesso a Água Potável domicílios sem acesso a rede geral de distribuição, encanada no próprio 

domicílio ou não. 
1/15

Acesso a Combustível de Cozinha
domicílios que não possuem fogão ou que não utilizam gás canalizado, de 

botijão ou sistema elétrico. 
1/15

Acesso a Bens domicílios que não possuem ao menos um bem de informação (televisão, 

rádio ou telefone) ou que não possui refrigerador.
1/15

Acesso a Chão adequado Não fornecido através da PNAD -

Mortalidade domicílios em que uma mulher entre 12 e 35 anos tenha perdido um ou 

mais filhos.
1/3

Nutrição Não fornecido através da PNAD -

Escolaridade
domicílios em que indivíduos maiores de 12 anos não possuem ao menos 

seis anos de educação.
1/6

Frequência escolar domicílios em que ao menos uma criança entre 7 e 14 anos de idade não 

frequente escola.
1/6
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 O estudo da pobreza é em si um tema de grande interesse acadêmico e que tem sido 

mais frequente com o passar dos anos nesse meio, como descrito no capítulo de revisão 

bibliográfica. Além disso, a pobreza multidimensional tem sido um tema também de grande 

interesse desde quando fora defendida por Amartya Sen e incorporada aos relatórios da 

PNUD, bem como a metodologia Alkire-Foster, promovida por um centro de publicações 

reconhecidas de uma universidade de excelência. É natural, portanto, que esta discussão 

encontre eco em outros trabalhos acadêmicos e que estes utilizem medidas e análises 

próximas ao nosso trabalho, o que não deve afetar por si só a utilidade dos dados aqui 

descritos.  

Ressalto, nesse aspecto, que trabalhos similares foram propostos por Campello e 

Falcão (2014) e por Fahel, Teles e Caminhas (2016), nos quais  a pobreza multidimensional 

também é computada para o Brasil contemporâneo. Este trabalho, no entanto, se diferencia 

dos demais ao menos em três aspectos: 1) pela extensão da descrição dos dados e pelo 

período, pois neste trabalho analisamos desde o ano 2001 até o de 2015 (com exceção de 

2010) não só a incidência da pobreza para cada região, mas também suas características por 

meio dos indicadores de cada região e também dos setores (rural e urbano), sendo possível 

reconhecer a regressão das raízes da pobreza das mais diferentes formas com que ela atua; 2) 

pelo modelo empregado, uma vez que não é intuito deste trabalho discutir conceitualmente 

linhas de corte para cada indicador ou a linha de corte (K) da pobreza. Por esse motivo 
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procurou-se utilizar a maneira exata com que a PNUD aponta a pobreza multidimensional no 

Brasil em seus relatórios anuais (HDR), fazendo com que até mesmo algumas conclusões se 

diferenciem de trabalhos que não utilizam o exato modelo
4
; 3)  por fim, principalmente pelo 

enfoque do trabalho. A intenção principal desta dissertação, alinhada à pergunta proposta, é  

concentrar-se não somente nas características da pobreza, mas também em sua redução. Isso 

ficará evidente ao longo do próximo capítulo em que até mesmo a comparação da velocidade 

de redução no início e no final do período é mencionado. Além disso, é objetivo central 

comparar as medidas unidimensionais e multidimensionais, uma vez que a PNAD nos permite 

analisar também a pobreza centrada na renda para a mesma amostra e com a mesma abertura 

da multidimensional.  

Concluindo este item, ao aplicar o modelo acima descrito para o caso brasileiro ao 

longo do novo milênio, muitas análises podem ser extraídas. Utilizando os benefícios 

estatísticos da subdivisão por subgrupo e indicadores, entendemos como a pobreza nos 

diferentes estados federativos, regiões e áreas (urbanas e rurais) foi impactada nos últimos 

anos, além de poder visualizar quais os indicadores responsáveis por esses impactos e de 

comparar esses níveis de abertura  com a abordagem multidimensional e unidimensional. Faz-

se necessário, portanto, também detalhar quais foram as premissas utilizadas para estender a 

medida de pobreza unidimensional (centrada na renda) a partir deste trabalho. 

 

3.3 Modelo Unidimensional 

 

 Como já apresentado no capítulo de revisão bibliográfica, a identificação da pobreza e 

a linha de corte utilizada está longe de ser um consenso. O Banco Mundial é hoje o principal 

órgão multilateral a se dedicar a esse fim. Com 189 países membros, essa instituição tem 

como missão a redução da extrema pobreza e a promoção da prosperidade, além de reportar 

anualmente a incidência da pobreza global (BANCO MUNDIAL, 2017). Vale, portanto, 

evidenciar qual o modelo utilizado pelo Banco Mundial para que se identifique a pobreza e 

também as aplicações desse modelo nos dados utilizados neste trabalho. 

 A pobreza calculada pelo Banco Mundial é baseada na renda per capita da população. 

Desde o relatório anual de 1990,  o órgão passou a utilizar a marca de um dólar diário, criado 

                                                
4
 Esse ponto será especificamente mencionado no momento da análise descritiva dos dados. 
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por Martin Ravallion , como base para a mensuração da pobreza de 1985 (FERREIRA; 

JOLLIFE; PRYDZ, 2015).  

Essa linha é revisitada diariamente desde a primeira publicação no início dos anos 90 

por uma medida de paridade de poder de compra (purchansing power parity exchange rates – 

PPPs) realizada pelo Programa de Comparação Internacional (PCI), órgão independente do 

Banco Mundial, a fim de reequilibrar a paridade com a inflação do período, as taxas de 

câmbio de cada país, entre outros fatores. A linha foi revisada para $ 1,08 em 2003; $ 1,25, 

em 2005; e, em 2011, atingiu $ 1,90, medida ainda utilizada. 

A divulgação da pobreza pelo Banco Mundial, tanto para o caso brasileiro quanto para 

os demais países, depende, portanto, da divulgação da paridade do poder de compra realizada 

pelo PCI. A partir desses alinhamentos destacam-se dois pontos principais: primeiro, qual foi 

o valor utilizado para definição da linha de pobreza unidimensional neste trabalho, uma vez 

que fez-se necessário estender esta análise também para os níveis estaduais, regionais e 

setoriais do Brasil, a fim de torná-la comparável ao MPI; e, segundo, a divulgação posterior 

do ano de 2015, que será tratado como um item a parte no próximo capítulo. 

Assim sendo, o que estabelecemos em nossa pesquisa, por meio da divulgação do 

número de pobreza entre 2001 e 2014 pelo Banco Mundial, foi a extensão do valor mensal 

utilizado como corte para toda a base da PNAD de cada ano. Assim foi possível identificar 

pela renda per capita da população qual o valor exato em reais (R$) que o órgão utilizou em 

cada ano para identificar a linha da pobreza (Tabela 3). A partir desse ponto foi identificada a 

incidência da pobreza anualmente para cada Estado federativo, região geográfica (pela 

somatória dos estados) e setores (rural e urbano). Dessa maneira, a medida unidimensional de 

pobreza se tornou comparável à medida multidimensional (MPI) utilizada neste trabalho e 

possibilitou então as comparações que estarão presentes no próximo capítulo. 
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Tabela 3 - Renda mensal (R$) para metodologia 

unidimensional 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando dados do Banco Mundial 

 

Como se observa na Tabela 3 acima o ano de 2010 não está incluso na análise deste 

trabalho, uma vez que não há divulgação de resultados para esse ano, sequer pelo modelo 

unidimensional aqui descrito, sequer pelo MPI por não existir divulgação da PNAD para esta 

data. 

 

4. Analisando os dados 

 

 Os dados construídos através da metodologia AF e do modelo MPI Global (com as 

particularidades inseridas pela ONU através da PNUD) para os primeiros anos de 2000, 

utilizando a possibilidade de divisão em subgrupos e a análise dos indicadores separadamente, 

além da comparação entre a pobreza unidimensional (por meio da metodologia e dos padrões 

estabelecidos pelo Banco Mundial) e a pobreza multidimensional. Não é por outro motivo que 

este trabalho é essencialmente de estatística descritiva, ainda que tenha complexidade na 

construção do modelo e na sua execução por um período relativamente extenso. Nosso 

objetivo é acrescentar à discussão sobre a pobreza e as suas raízes dados significativos de 

maneira direta e simples. 

Ano
População abaixo 

de $ 1,9 (%)

Renda mensal per-

capta (R$)

2015 4,3 R$114

2014 3,7 R$108

2013 4,9 R$100

2012 4,6 R$95

2011 5,5 R$90

2009 6,2 R$77

2008 6,3 R$74

2007 7,6 R$68

2006 7,9 R$66

2005 9,6 R$63

2004 11,0 R$60

2003 12,7 R$58

2002 12,3 R$50

2001 13,6 R$45



39 
 

 Este trabalho busca responder se a diminuição da pobreza no Brasil do novo milênio, 

apresentada pelos dados do Banco Mundial e que tem como base a análise da renda dos 

indivíduos, também se reflete na melhora da qualidade de vida – cujo conceito central é o 

bem-estar – da população abaixo da linha da pobreza. Temos, portanto, ao analisar os dados 

da pobreza multidimensional no mesmo período, a confirmação (ou não negação) da hipótese 

apontada inicialmente: a qualidade de vida no Brasil nos primeiros quinze anos dos anos 2000 

melhorou significativamente, reduzindo a população abaixo da linha da pobreza mesmo sem 

considerar – ao menos diretamente – a melhora na renda dos indivíduos e das famílias. 

 A análise a seguir será dividida em oito etapas: primeiro analisar os dados do Brasil 

em uma visão geral; em seguida, cada uma das regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sudeste e Sul). Para cada uma das análises são propostos três conjuntos de dados: 

comparação entre a intensidade da pobreza multidimensional e unidimensional; o índice 

Adjusted Headcount Ratio (M0) da metodologia AF quebrado por intensidade (A) e 

incidência (H); e as privações referentes a cada indicador utilizado, tanto para os dados 

censoreds quanto para os uncensoreds. Por fim, os dois últimos itens se dedicam, 

respectivamente, à análise exclusivamente setorial do país (áreas urbana e rural) e a uma 

breve análise da pobreza unidimensional para o ano de 2015. 

 Nas sete primeiras divisões propostas acima serão apresentados os dados entre os anos 

de 2001 e 2015, com duas exceções: 2010, uma vez que a PNAD não foi elaborada pelo IBGE 

nesse ano; e 2015, pois a divulgação da linha de corte da pobreza centrada na renda para o ano 

de 2015 pelo Banco Mundial foi realizada próxima à finalização deste trabalho, como já 

apontamos anteriormente.   

De maneira separada, para todas essas divisões também serão apresentadas  a medida 

de pobreza para a área urbana e rural, seguindo a classificação proposta pela própria PNAD. 

Na primeira análise, do Brasil em uma visão geral, apresentaremos também os primeiros 

resultados das cinco regiões brasileiras de forma consolidada; enquanto para cada uma das 

outras cinco, os dados serão também quebrados pelos estados federativos de cada região, 

permitindo detalhar os resultados dos subgrupos específicos. As tabelas de resultados obtidas 

para este trabalho serão incluídas sempre ao final dos itens, com a finalidade de não quebrar o 

raciocínio descritivo. 

 

4.1 Analisando o Brasil 
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 A primeira conclusão ao observar os dados (Gráfico 8) é de que o Brasil experimentou 

uma redução expressiva na pobreza desde o ano 2001 até 2014, independentemente da medida 

utilizada. A incidência da pobreza unidimensional, como já apresentada na introdução deste 

trabalho, saiu de 13,6% no primeiro ano analisado, para 3,7% no ano mais recente. O dado é 

ainda mais positivo se analisada a pobreza multidimensional que, para o mesmo período, 

reduziu de 11,6% para 2,5%.  

 

Gráfico 8 - Pobreza no Brasil (incidência) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Em termos percentuais, portanto, a redução da pobreza não centrada na renda é 

superior à centrada. Enquanto a primeira apresenta pobreza em relação à população total 4,6 

vezes maior em 2001 do que em 2014, a segunda é 3,8 vezes. Essa redução apresenta uma 

queda constante enquanto se observa a segunda; ao analisar, no entanto, a pobreza medida 

pela metodologia AF conclui-se que houve uma aceleração dessa redução se comparado os 

primeiros sete anos (de 2001 a 2007), quando a incidência da pobreza no primeiro ano é 1,7 

vezes maior que o anterior, e os últimos sete anos (de 2008 a 2014), quando a incidência da 

pobreza do primeiro é 2,3 vezes superior ao último. Ademais, a pobreza unidimensional é 

maior ou igual à pobreza multidimensional em todo o período analisado (Tabela 4). 

Com relação ao Adjuste Headcount Ratio (M0) da metodologia AF é possível observar 

que, em 2015, a pobreza no Brasil é de 0,9%, seria o mesmo que dizer que o Brasil hoje 

enfrenta menos de 1% do total de pobreza que poderia experimentar
5
. É importante observar 

(Tabela 5) que a redução do M0 no período analisado (de 5,3 vezes) é ainda mais relevante do 

que o da incidência explicitado anteriormente (em que o valor de 2001 era 4,6 vezes maior do 

                                                
5
 Assim é definido o conceito M0, apresentado no capítulo de descrição metodológica. 
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que o de 2014). Esse fato demonstra a importância de observar também a intensidade da 

pobreza analisada, que era de 46% em 2001 e passou a 40% em 2014.  

Nesse ponto é importante notar que a intensidade da pobreza será necessariamente 

superior ao valor de corte “K” estabelecido pelo modelo (nesse caso de um terço, ou 33,3%). 

É também bastante incomum que existam grandes variações na intensidade da pobreza, que, 

no geral, não ultrapassam 60% - com exceção dos países que experimentam número de 

pobreza extremamente intensos – como observado nos relatórios anuais da OPHI (OPHI, 

2017). Desse modo, a redução de seis pontos percentuais observadas não pode ser desprezada 

em nenhum momento nas conclusões deste trabalho. No entanto, a aceleração da redução 

apresentada anteriormente quando analisada a incidência da pobreza multidimensional, na 

qual se observou maior redução nos anos de 2008 a 2014 do que de 2001 a 2007, não ocorre 

para a redução da intensidade. 

 Aos nos debruçarmos sobre as raízes dessa pobreza multidimensional (Tabela 6) 

identificamos quais são os indicadores mais responsáveis pela composição da pobreza no 

período analisado. Conclui-se que o acesso ao saneamento básico, à água potável, ao 

combustível de cozinha adequado, além do nível de escolaridade dos domicílios e da 

mortalidade, são os principais responsáveis pela pobreza multidimensional no Brasil de 2015.  

 É preciso ,a partir dessa conclusão, elucidar a distinção e principalmente a utilidade 

prática do Headcount Ration Censored e Uncensored por dimensão. Ao analisarmos os 

indicadores sem o filtro da pobreza podemos concluir – erroneamente – que a mortalidade não 

é um indicador expressivo por incidir em apenas 1,1% da população, quando, no entanto, a 

totalidade deste número está abaixo da linha da pobreza. Para outros indicadores, em 

contrapartida, como o acesso a saneamento básico que incide em mais de 20% da população, 

somente 1,4% da população abaixo da linha da pobreza é afetado, número não muito distante 

dos 1,1% que é privada no indicador de mortalidade.  

É importante explicitar também nas análises deste trabalho as fragilidades da 

metodologia e dos dados utilizados, uma vez que não se tem a intenção de reduzir a realidade 

às observações aqui descritas, mas sim de ser um vetor para que a discussão acerca da pobreza 

e das suas soluções avancem. Desse modo, não é coincidência que o número uncensored e 

censored do indicador de mortalidade sejam exatamente iguais. Como explicado no capítulo 

de descrição metodológica, motivado pela não presença do indicador referente à nutrição dos 

indivíduos na PNAD para que a representatividade dimensão de saúde não fosse alterada, o 

indicador de mortalidade teve seu peso alterado de 1/6 para 1/3, o que é o mesmo valor de 
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corte “K” utilizado pelo modelo. Em suma, qualquer família que tenha experimentado 

privação neste indicador será automaticamente considerada abaixo da linha da pobreza.  

Como decorrência da primeira observação acerca dos indicadores, que na última 

análise disponível mais importaram na composição da pobreza, percebe-se que o acesso à 

energia elétrica e aos bens de consumo estão no extremo oposto, com as menores incidências 

de privações. Essa conclusão reflete a expressiva redução de ambos indicadores ao longo dos 

últimos anos. Em 2001, esses indicadores estavam presentes, respectivamente, em cerca de 

4% e 8% da população abaixo da linha da pobreza e apresentaram aproximadamente 18 e 14,5 

vezes de redução ao longo do período analisado. Novamente a diferença entre a visualização 

dos indicadores censoreds e uncensoreds deixa explícita que a redução foi mais expressiva ao 

analisar os impactos destes na população pobre do que no total. Há minimamente nesse ponto 

duas referências diretas a programas elaborados pelo Governo Federal no período analisado.  

O primeiro deles é o “Programa Luz para Todos”, que, com o intuito de acabar com a 

exclusão do acesso à energia elétrica do país, foi lançado pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME) em parceria com a Eletrobrás através do Decreto 4.873 de novembro de 2003. O 

programa tinha como objetivo incluir ao menos dez milhões de pessoas na rede de 

distribuição de energia elétrica até 2008, com o intuito declarado de redução da pobreza 

(MME [200-]). 

 Ao longo desse período o programa foi estendido por meio do Decreto número 7.520, 

após a identificação nos dados do Censo de 2010 (IBGE) de que na zona rural brasileira havia 

mais de setecentas mil famílias sem acesso à rede. Em 2011, o percentual de domicílios sem 

acesso já havia caído abaixo de 1%, sendo o número censored de aproximadamente 0,5%, o 

que mostra o avanço da redução da privação com foco na população pobre. Em 2014, após já 

ter excedido em 3,2 milhões de residências a meta estabelecida e destinado quase R$ 17 

bilhões, o Governo Federal voltou a prorrogar o final do programa para 2018. 

Freitas e Silveira (2015) mostram que, de acordo com o Censo de 2000, 90% das 

famílias sem acesso à energia elétrica possuíam renda inferior a três salários mínimos e 33% 

inferior a um – em R$ 151,00 mensais no ano de referência. Localizavam-se, como é 

intuitivo, nas áreas de menor IDH do país. A partir da pesquisa também observamos  que mais 

de 3% da população não possuía acesso à rede de distribuição de energia elétrica, sendo esse 

número também em torno de 3% sobre a análise censored. Esse dado deixa claro como a 

privação do acesso no início dos anos 2000 se concentrava exatamente sobre a população 

abaixo da linha da pobreza multidimensional. 
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As autoras lembram ainda que Camargo, Ribeiro e Guerra (2008) chamam a atenção 

para o acesso à energia elétrica. Esta traz consigo outras possibilidades que não seriam 

possíveis sem esse acesso, como determinados tipos de lazer, questões relacionadas à saúde, à 

educação, entre outros, melhorando assim de forma direta e indireta a qualidade de vida da 

população.   

Já o segundo programa a ser destacado é o “Programa Bolsa Família” (PBF), criado 

também em 2003. É importante lembrar duas questões centrais quando analisado o indicador 

de bens: esse indicador é intrinsecamente relacionado à renda, o que nos mostra com clareza o 

porquê da medida multidimensional não ser excludente do aspecto financeiro, mas sim 

complementar ao tratá-lo como um dos instrumentos para alcance de capacidades, assim 

como apontado por Amartya Sen; além disso, ao compormos esse indicador com bens 

eletrônicos, o próprio acesso à energia elétrica passa a ser de fundamental importância, sendo 

bastante improvável alguém obter algo que necessite de energia elétrica sem ter acesso a ela. 

Dado esse contexto, o PBF passa a ser então de fundamental importância na análise da 

redução das privações do indicador referente a bens. Como explicitado no site do Programa 

(MDS, 2015) pelo do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), o Bolsa Família é 

focado no combate à pobreza e à desigualdade, previsto na Lei 10.836 de 2004 e regulado 

pelo Decreto 5.209 do mesmo ano. O Programa consiste em um complemento às famílias 

abaixo da linha da pobreza, sendo o controle feito pelo MDS através do Cadastro Único e 

outros bancos de dados do Governo. 

 A gestão do programa é proposta de forma descentralizada, através das três esferas 

federativas. No entanto, o Programa é considerado federal e, sob a medição do MDS – 

principalmente a partir  do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) – os recursos são 

repassados pelo Governo Federal para os estados e municípios. 

 A Execução Orçamentária do MDS, disponível também no site do órgão, mostra que o 

total de recursos investidos no ano de 2015 (último ano do período analisado neste trabalho), 

mais de R$ 27 bilhões foram destinados a esse programa; em termos percentuais do PIB, 

representou menos de 0,5% neste ano. A estimativa é de que cerca de 14 milhões de famílias 

tenham sido atendidas em maio de 2015, de acordo com o site do Governo Federal (Portal 

Brasil, 2015). 

É também importante destacar que o cenário anterior ao PBF era caracterizado por 

benefícios contributivos e não contributivos, respectivamente a previdência social e o 
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benefício de prestação continuada (PAIVA et al., 2014). Dessa maneira, o Programa passa a 

ser importante por seu caráter de otimização ao unificar os programas já existentes, 

requerendo forte articulação intersetorial e esforços institucionais e apoiando-se, 

principalmente, na criação do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

além de também ampliar a cobertura social à população em idade ativa. 

O auxílio à análise do PBF, sob a perspectiva de melhora da renda e, 

consequentemente, a diminuição da privação dos bens analisados neste trabalho, evidencia-se 

desde abril de 2012 quando a Caixa Econômica Federal atuou com uma linha de 

financiamento subsidiada para o acesso à linha branca, que destinou aos beneficiários do 

“Programa Minha Casa, Minha Vida” mais de R$ 2 bilhões, esperando atingir na época do 

lançamento (Portal Brasil, 2012) até três milhões de famílias   

De volta à análise dos indicadores, ao observarmos a redução deles com e sem o filtro 

da pobreza é possível concluir que, exceto para o indicador de mortalidade pelo motivo acima 

descrito, todos apresentam maior redução no período quando analisados sobre o corte da 

pobreza. Essa conclusão representa que os acessos foram bem direcionados, partindo do ponto 

de vista de que existe a intenção de reduzir a pobreza com o desenvolvimento social. 

Sobre as divisões em subgrupos setoriais, destaca-se a maior participação do Brasil 

rural na composição da pobreza. Enquanto em 2001 o setor urbano apresentava 5,3% da sua 

população abaixo da linha da pobreza, o setor rural experimentava assustadores 44,2% dos 

seus indivíduos nesse estado. Ainda que a redução tenha sido intensa ao longo desses anos, a 

razão permanece de um para oito ao compararmos os dois setores. Ressalta-se, no entanto, 

que a população urbana pertencente a pobreza está em 1,1% e a rural em 7,8% e que, embora 

não sejam números ideais, são menos intensos que no início do milênio. 

A diferença entre os números unidimensionais e multidimensionais de incidência se 

mostram nesta divisão mais extremos do que até aqui observados. Enquanto em 2001 a 

incidência pela metodologia AF mostrava uma pobreza urbana de 5,3%, como já mencionado, 

a baseada na renda apresentava 10,6%. A divergência não é menor, ainda que seja no sentido 

oposto, para a pobreza do setor rural que apresentava 44,2% da população abaixo da linha da 

pobreza pela metodologia multidimensional e 30,8% por meio da unidimensional. Com a 

pobreza unidimensional em 2,5% e 10,3% para o setor urbano e rural, respectivamente, este 

gap foi encolhido, embora não sejam números tão próximos.  

Como ponto de interesse, notemos que essa divergência para o setor urbano ainda é 

positiva, enquanto para o setor rural também (sinal contrário ao que era apresentado no ano de 
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2001). Não é por outro motivo que, de acordo com a metodologia AF, a pobreza rural era 

cinco vezes maior em 2001 contra 2014, enquanto para a unidimensional, de três vezes. 

Ao observarmos, então, os números do índice Adjusted Headcount Ratio (M0) fica 

claro que a redução não ocorreu exclusivamente na incidência, mas também na intensidade e 

em ambos os casos (setor rural e urbano) em medida muito próxima. E, seguindo a mesma 

linha de comparação internacional, é interessante observar que, em 2001, o índice M0 de 

20,4% do setor rural estava muito próximo ao da Bolívia (computado com os dados de 2008) 

de 20,6% e ao de Honduras (com bases de 2011/2012) de 20,7%; hoje, com 3,2%, se encontra 

mais próximo da Argentina e do Equador, para citar exemplos latino americanos, ambos com 

3,7% (e, respectivamente, com dados de 2005 e 2013-2014). Já o setor urbano, com M0 de 

2,4% em 2001 e de 0,4% em 2015, é mais comparável e com taxas iguais ao Azerbaijão (de 

acordo com os dados de 2006) no início do milênio e no período mais atual a Belarus, Sérvia 

e Ucrânia (respectivamente com bases de 2005, 2014 e 2012). 

Na subdivisão regional dos dados é necessário dizer que, como primeira percepção, se 

destaca a elevada incidência da pobreza do Nordeste em 2001, com praticamente um quarto 

da população abaixo da linha da pobreza. No outro oposto, encontra-se o Sudeste, com cerca 

de 4,8% da população abaixo desta linha. 

Também pelo motivo destacado acima, a região Nordeste experimentou a maior 

redução da incidência entre os anos de 2001 e 2014, quando analisado do ponto de vista 

multidimensional: o ano inicial era aproximadamente 6,6 vezes maior que o fechamento do 

período analisado. Esta constatação é bastante diferente ao analisarmos a pobreza 

unidimensional, por meio da qual houve a maior redução (7,5 vezes) no Centro-Oeste. 

Outra medida que também se diferencia entre os dados unidimensionais e 

multidimensionais é a incidência da pobreza para o Sudeste em 2001, que para o primeiro era 

de 4,8% - como já exposto acima – e para o segundo de 7,5%, além da também incidência 

para o Nordeste em 2014: respectivamente 3,8% contra 6,8%. 

Há uma questão a ser detalhada sobre os dados dos três primeiros anos analisados 

(2001, 2002 e 2003) para a região Norte que impossibilitam a assertividade de nossa análise
6
. 

O que é possível dizer, no entanto, é que os números da região Norte são bastante próximos 

aos números da região Nordeste. Assim sendo, notamos que, entre os anos de 2009 e 2012, o 

Nordeste conseguiu se descolar da região Norte reduzindo de maneira mais acelerada sua 

pobreza. Esse número foi recuperado nos próximos anos, o que faz as duas regiões, em 2015, 

                                                
6
 Esse tema será melhor abordado no item específico sobre a região. 
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obterem o índice M0 muito próximos (1,9% e 1,5% respectivamente para o Norte e o 

Nordeste)
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Tabela 4 - Brasil: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando dados da PNAD (IBGE)

H Brasil H M Brasil H Urbano H M Urbano H Rural H M Rural H N H M N H NE H M NE H SE H M SE H S H M S H MPI CO H M CO

2% 1% 8% 5% 4% 1% 1% 1%

2% 4% 1% 3% 9% 10% 5% 5% 4% 7% 2% 2% 2% 1% 2% 1%

3% 5% 2% 4% 11% 12% 6% 7% 5% 8% 2% 3% 2% 2% 2% 2%

3% 5% 2% 3% 12% 12% 7% 6% 5% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

4% 6% 2% 4% 14% 14% 9% 8% 6% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

5% 6% 2% 5% 20% 15% 10% 8% 9% 11% 2% 3% 3% 2% 3% 3%

6% 6% 2% 5% 23% 15% 11% 8% 11% 12% 2% 3% 3% 2% 3% 3%

7% 8% 3% 6% 26% 18% 13% 10% 13% 14% 3% 3% 3% 3% 4% 4%

8% 8% 3% 5% 31% 19% 16% 9% 16% 15% 3% 3% 4% 3% 5% 4%

9% 10% 3% 7% 35% 22% 18% 11% 18% 17% 9% 4% 4% 4% 5% 5%

10% 11% 4% 8% 37% 23% 19% 13% 19% 19% 4% 5% 5% 4% 6% 5%

10% 13% 4% 10% 38% 27% 10% 14% 21% 23% 4% 6% 5% 5% 7% 8%

10% 12% 5% 9% 42% 27% 11% 13% 23% 21% 4% 6% 6% 5% 7% 7%

12% 14% 5% 11% 44% 31% 12% 14% 25% 24% 5% 8% 7% 6% 8% 9%

2008/2014 2,3 1,7 1,6 1,8 2,7 1,5 2,1 1,5 3,0 1,7 1,6 1,5 1,9 1,8 2,2 2,8

2001/2007 1,7 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 - 1,4 1,9 1,7 1,7 2,3 2,0 2,2 1,9 2,4

2001/2014 4,6 3,7 3,8 4,2 5,1 3,0 - 2,8 6,6 3,5 3,1 4,1 4,5 4,6 5,0 7,5

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)
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Tabela 5 - Brasil: MPI 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando dados da PNAD (IBGE

MPI Brasil H Brasil A Brasil MPI Urbano H Urbano A Urbano MPI Rural H Rural A Rural MPI N H N A N MPI NE H NE A NE MPI SE H SE A SE MPI S H S A S MPI CO H CO A CO

0,9% 2% 40% 0,4% 1% 38% 3,2% 8% 41% 1,9% 5% 42% 1,5% 4% 42% 0,4% 1% 36% 0,5% 1% 36% 0,6% 1% 39%

1,0% 2% 40% 0,5% 1% 38% 3,6% 9% 42% 2,2% 5% 42% 1,6% 4% 41% 0,6% 2% 37% 0,6% 2% 38% 0,6% 2% 40%

1,2% 3% 40% 0,6% 2% 38% 4,4% 11% 42% 2,6% 6% 43% 2,0% 5% 41% 0,6% 2% 37% 0,7% 2% 38% 0,8% 2% 39%

1,3% 3% 41% 0,6% 2% 39% 5,0% 12% 42% 3,2% 7% 43% 2,2% 5% 42% 0,6% 2% 38% 0,8% 2% 39% 0,7% 2% 39%

1,5% 4% 41% 0,7% 2% 39% 6,0% 14% 42% 3,7% 9% 44% 2,6% 6% 42% 0,7% 2% 37% 0,7% 2% 37% 0,8% 2% 39%

2,1% 5% 42% 0,8% 2% 41% 8,6% 20% 43% 4,6% 10% 44% 4,1% 9% 43% 0,8% 2% 39% 1,1% 3% 39% 1,2% 3% 41%

2,5% 6% 43% 0,9% 2% 41% 10,1% 23% 43% 4,9% 11% 44% 4,9% 11% 44% 1,0% 2% 39% 1,2% 3% 40% 1,5% 3% 43%

2,9% 7% 43% 1,2% 3% 41% 11,4% 26% 44% 5,8% 13% 44% 5,8% 13% 44% 1,1% 3% 40% 1,4% 3% 41% 1,7% 4% 41%

3,4% 8% 44% 1,3% 3% 43% 13,8% 31% 44% 7,2% 16% 46% 7,0% 16% 45% 1,1% 3% 41% 1,6% 4% 40% 1,9% 5% 42%

3,9% 9% 44% 1,5% 3% 43% 15,7% 35% 45% 8,1% 18% 46% 8,2% 18% 45% 3,9% 9% 44% 1,8% 4% 42% 2,1% 5% 43%

4,3% 10% 45% 1,7% 4% 44% 16,8% 37% 45% 8,8% 19% 47% 8,9% 19% 46% 1,5% 4% 42% 2,0% 5% 41% 2,6% 6% 43%

4,3% 10% 45% 1,9% 4% 44% 17,5% 38% 46% 4,6% 10% 46% 9,9% 21% 46% 1,6% 4% 42% 2,1% 5% 42% 2,9% 7% 44%

4,7% 10% 45% 2,0% 5% 44% 19,0% 42% 46% 5,0% 11% 46% 10,7% 23% 47% 1,8% 4% 42% 2,4% 6% 42% 3,1% 7% 44%

5,3% 12% 46% 2,4% 5% 45% 20,4% 44% 46% 5,7% 12% 46% 11,7% 25% 47% 2,1% 5% 43% 3,0% 7% 43% 3,4% 8% 44%

2008/2015 2,9 2,7 1,1 2,2 2,0 1,1 3,1 3,0 1,0 2,6 2,4 1,1 3,3 3,1 1,1 2,4 2,3 1,1 2,3 2,1 1,1 2,6 2,4 1,1

2001/2008 2,2 2,0 1,1 2,5 2,3 1,1 2,0 1,9 1,1 1,2 1,1 1,0 2,4 2,2 1,1 2,1 2,0 1,1 2,5 2,3 1,1 2,3 2,2 1,0

2001/2015 6,2 5,4 1,1 5,5 4,7 1,2 6,3 5,7 1,1 3,0 2,7 1,1 7,9 7,0 1,1 5,2 4,4 1,2 5,8 4,9 1,2 6,0 5,3 1,1

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade
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Tabela 6 - Brasil: Uncensored e Censored headcounts 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando dados da PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

0,2% 20,7% 15,4% 4,8% 1,4% 11,1% 0,6% 1,1% 0,2% 1,4% 1,2% 0,9% 0,4% 1,1% 0,2% 1,1%

0,3% 24,7% 15,4% 3,9% 1,7% 11,6% 0,7% 1,3% 0,2% 1,6% 1,3% 1,0% 0,6% 1,2% 0,2% 1,3%

0,4% 25,5% 15,9% 4,9% 1,9% 12,3% 0,8% 1,4% 0,3% 2,0% 1,6% 1,2% 0,7% 1,6% 0,3% 1,4%

0,5% 24,2% 15,5% 5,4% 2,5% 12,7% 0,8% 1,5% 0,4% 2,2% 1,8% 1,4% 0,9% 1,8% 0,3% 1,5%

0,7% 24,9% 16,4% 5,6% 3,4% 13,8% 0,9% 1,5% 0,5% 2,6% 2,2% 1,7% 1,3% 2,2% 0,3% 1,5%

1,2% 30,0% 16,7% 7,1% 5,9% 16,2% 1,2% 1,6% 1,0% 4,0% 3,3% 2,7% 2,4% 3,5% 0,5% 1,6%

1,6% 29,2% 17,2% 7,8% 7,2% 17,0% 1,3% 1,8% 1,3% 4,6% 3,8% 3,3% 3,0% 4,2% 0,5% 1,8%

2,0% 29,2% 18,2% 8,9% 8,8% 18,4% 1,6% 2,0% 1,7% 5,4% 4,6% 4,0% 3,8% 4,9% 0,8% 2,0%

2,8% 32,5% 18,4% 9,9% 10,8% 20,4% 1,6% 1,9% 2,3% 6,6% 5,5% 4,8% 4,9% 6,0% 0,9% 1,9%

3,4% 33,6% 19,3% 11,0% 12,1% 21,9% 1,8% 2,1% 2,9% 7,7% 6,4% 5,7% 5,9% 7,1% 1,1% 2,1%

3,7% 34,4% 19,5% 10,9% 12,8% 23,4% 1,9% 2,2% 3,1% 8,3% 6,8% 6,0% 6,5% 7,8% 1,3% 2,2%

3,3% 34,2% 18,8% 11,2% 12,8% 24,0% 1,9% 2,4% 2,9% 8,3% 6,6% 6,0% 6,5% 7,8% 1,2% 2,4%

3,7% 35,2% 19,5% 10,0% 13,6% 26,0% 2,1% 2,6% 3,3% 9,0% 7,4% 6,1% 7,1% 8,6% 1,3% 2,6%

4,4% 36,5% 20,3% 9,1% 15,1% 28,2% 2,5% 2,9% 3,9% 10,0% 8,2% 6,1% 8,2% 9,7% 1,6% 2,9%

2008/2015 6,6 1,4 1,1 1,6 5,0 1,5 2,2 1,6 2008/2014 7,9 3,4 3,2 3,7 6,8 3,7 3,1 1,6

2001/2008 2,8 1,2 1,2 1,2 2,1 1,7 1,8 1,6 2001/2007 3,1 2,2 2,1 1,8 2,7 2,3 2,9 1,6

2001/2015 18,3 1,8 1,3 1,9 10,5 2,5 4,0 2,6 2001/2014 24,1 7,4 6,9 6,7 18,3 8,6 8,9 2,6

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores 43,0%9,2% 7,1% 3,5% 21,9% 3,4%
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(2015)
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4.2 Analisando o Norte 

 

Seguindo a ordem apresentada no início do capítulo, entraremos neste ponto na 

análise de cada uma das regiões do Brasil. Mais uma vez faremos a segmentação da 

análise: primeiramente descreveremos as principais observações da comparação entre os 

dados multidimensionais e unidimensionais da região, seguido do índice M0 com sua 

quebra de intensidade e incidência e, ao fim, observaremos os indicadores censoreds e 

uncensoreds. Além dos dados brutos da região, também será segmentado o setor rural 

do urbano e dos dados de cada um dos estados federativos. A esta altura também já será 

possível estabelecer algumas comparações entre os dados locais e os dados gerais do 

Brasil analisados no item anterior. 

Como citado anteriormente, a análise precisa dos dados consolidados da região 

Norte ou dos estados federativos pertencentes a ela nos três primeiros anos do período 

(de 2001 a 2003) é inviável, pois havia uma má representatividade da área rural na 

PNAD a qual fora ajustada a partir de 2004. Não por outro motivo a incidência da 

pobreza multidimensional nesse período é muito inferior ao ano de 2004, tendo um 

aumento de cerca de 9% de incidência da pobreza multidimensional. 

Como explicitado (Anexo I) deste trabalho, entre 2001 e 2003 a população rural 

da região norte representava menos de 5% do total, enquanto a partir de 2004 esse 

número foi ajustado para mais de 20%. Como temos percebido que a pobreza 

(principalmente multidimensional) se concentra na região rural, as distorções acima 

descritas são notáveis. 

Deixarei, então, duas questões e um direcionamento a partir dessa observação. A 

primeira: parece curioso que os dados unidimensionais não sofram alterações 

significativas com o incremento da representatividade da população rural, que, no geral, 

se mostra mais carente do que a urbana. A segunda: ao longo de todo o período a região 

Norte acompanhou os números da região Nordeste, não parecendo, portanto, uma má 

hipótese a de que ambas as regiões compartilhavam incidência de pobreza próximas em 

2001, fato que faz com que a região Norte também seja uma das grandes impactadas 

pela redução da pobreza no período analisado. Por fim, o direcionamento é que desde 
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esse ponto trataremos as observações da região Norte a partir dos dados de 2004, 

diferentemente das demais regiões
7
. 

Desse modo, podemos observar que a pobreza multidimensional e 

unidimensional no início do período observado (2004) apresentava incidências bastante 

distintas, sendo 19% e 12,7% respectivamente (Tabela 7 e 8). A concentração dessa 

diferença pode ser mais bem percebida nas análises dos setores, já que para o urbano o 

número multidimensional apontava 8% enquanto o unidimensional 9,3%; para o setor 

rural as incidências eram de 46% contra 24,7%.  

O gap apresentado entre as metodologias é arrefecido ao longo do período. Em 

2014, elas apresentaram praticamente o mesmo nível de incidência, 5%. Assim, fica 

claro que a redução da pobreza multidimensional no período é bastante superior a 

unidimensional, sendo que o número de 2004 é 3,6 vezes maior do que o de 2014 para a 

primeira e 2,5 para a segunda (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Pobreza no Norte (incidência) 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No ano de 2001 o setor rural do Norte do Brasil apresentava uma incidência de 

60%, enquanto o urbano, 10%. Esses números são reduzidos respectivamente para 12% 

e 2% em 2015. A redução, que para o setor urbano foi de 3,2 vezes ao comparar o 

primeiro ano do período (2001) e o último (2015) foi bastante inferior à redução da 

pobreza para o setor rural, que, na mesma análise, apresentou uma redução de 4,7 vezes 

para a incidência da pobreza multidimensional. 

                                                
7 Com exceção de algumas observações sobre os números quebrados entre o Norte rural e o Norte 

urbano, uma vez que as segmentações tiram o viés inserido pela má distribuição de representatividade. 
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Sobre o aspecto multidimensional, o Adjusted Headcount Ratio apresentou um 

índice de 2% em 2015 contra 9% em 2014 (Tabela 8). Assim como observado nas 

análises gerais do Brasil, não só a incidência sofreu redução ao longo do período, como 

também a intensidade, caindo de 47% para 42%. A distinção entre a pobreza urbana e a 

rural também se mostra na análise da intensidade, sendo que a primeira apresenta um 

nível 3% superior a segunda. Conforme os conceitos metodológicos de M0, isso é o 

mesmo que dizer que a pobreza rural, além de ser maior em número total, é também 

mais intensa quando observada na média de privações que experimentam. 

Analisando os indicadores de privação da região Norte alguns pontos precisam 

ser destacados nesta etapa. Primeiro, a redução da privação relativa ao acesso de energia 

elétrica bem como na observação do dado geral do Brasil, o maior motivo da redução da 

pobreza no período. Quando se observa os indicadores censoreds a redução foi em torno 

de dez vezes. A segunda redução a se destacar, de nove vezes, não é, como no caso 

brasileiro, a de privação de bens (que reduziu cerca de sete vezes de 2004 a 2015), e sim 

a de crianças em idade escolar que efetivamente frequentam as escolas. O acesso a 

combustível adequado e o indicador referente à escolaridade dos domicílios também 

melhorou no período, observando uma redução da privação em cerca de seis vezes. 

Novamente, como observado também para os indicadores gerais do Brasil, todos 

os indicadores, com exceção do referente à mortalidade, têm reduções mais 

significativas quando analisados sob o filtro da pobreza (censored) do que sob 

população total (uncensored). Outro exemplo da necessidade de sempre se observar 

esses dados com o filtro da pobreza é que, caso não fosse feito dessa maneira, 

concluiríamos que a redução da privação referente à posse de bens foi mais significativa 

do que a da escolaridade. Sabemos que isso, como concluído anteriormente, não é 

realidade nos indicadores específicos. 

É impossível não se chocar diante dos dados de privação do acesso ao 

saneamento básico adequado e à água potável para a região Norte do país. No início do 

período observado cerca de metade da população era privada desses acessos e mesmo 

ao final do período de grande redução da pobreza na região, a privação permanece em 

ainda aproximadamente 40% da população. Do ponto de vista da pobreza esses 

indicadores são hoje também os mais relevantes, atingindo cerca de 3% da população, 

de um total de 5% considerada pobre. 

A frequência das crianças em idade escolar nas escolas e o acesso à eletricidade, 

não por coincidência são os indicadores que mais foram reduzidos no período. 
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Representaram, em 2015, os indicadores que menos contribuíram para a pobreza, com 

cerca de 0,3% e 1%, respectivamente – no outro extremo do acesso ao saneamento e à 

água potável. 

Comparativamente aos dados da média brasileira todas as privações 

representadas pelos indicadores são mais críticas na região Norte do país. Em 2004, 

observa-se que o acesso à eletricidade era ainda o que mais se descolava do indicador 

do Brasil, apresentando um número três vezes superior. Esse dado não foi amenizado 

pela redução da privação, mas, contra-intuitivamente, se agravou nos números de 2015, 

uma vez que, hoje, a população pobre do Norte do país experimenta cinco vezes mais 

privação no acesso à energia elétrica do que a média da população pobre do Brasil.  

A privação do indicador de acesso aos bens de consumo por meio dos números 

uncesoreds da região Norte também apresenta uma alta desigualdade no ano de 2015 

(Tabela 9) quando comparada com a mesma privação para o número total do Brasil. Em 

2004, o Norte apresentava cerca de 25% da população privada neste indicador, enquanto 

o Brasil apresentava cerca de 13%. Em 2015, os números foram reduzidos para, 

respectivamente, 5,4% e 1,4%. Assim, a relação, que no início do período era de 

aproximadamente duas vezes, foi ampliada para cerca de quatro. 

A possibilidade de divisão por subgrupos até aqui utilizada para análise 

individual das regiões e setores rurais e urbanos do país passará a ser útil também neste 

ponto para a quebra entre os estados federativos de cada região. No caso do Norte do 

país fica explícito, em 2015, que o Acre experimentou a maior pobreza em comparação 

a todos os outros Estados da mesma região, com cerca de 8,3% de incidência da 

população abaixo da pobreza, segundo o aspecto multidimensional.  

Na análise da redução entre a incidência da pobreza multidimensional e 

unidimensional (de 2004 e 2014), o Estado do Tocantins é o mais afetado, com um 

número de 5,3 vezes no início do período do que no final dele; para a incidência da 

pobreza unidimensional a maior redução se localiza no Estado do Amapá, que apresenta 

um número 7,3 vezes superior. Esse é um dado que reforça ainda mais a necessidade de 

utilização de metodologias diversas para que se possa concluir com assertividade o 

estado atual de cada sociedade e, principalmente, direcionar as políticas para redução do 

quadro de pobreza e exclusão.



54 
 

Tabela 7 - Norte: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

H N H M N
H N      

Urbano

H M N 

Urbano

H N         

Rural

H M N     

Rural

H     

Rondônia

H M 

Rondônia

H              

Acre

H M          

Acre

5% 2% 12% 2% 8%

5% 5% 3% 3% 13% 11% 2% 3% 11% 8%

6% 7% 2% 5% 41% 13% 4% 4% 9% 8%

7% 6% 3% 4% 20% 13% 3% 4% 11% 9%

9% 8% 3% 6% 24% 16% 5% 5% 9% 9%

10% 8% 4% 6% 28% 14% 9% 6% 14% 13%

11% 8% 4% 5% 30% 16% 7% 7% 15% 12%

13% 10% 5% 7% 33% 22% 10% 7% 21% 21%

16% 9% 6% 7% 40% 19% 11% 8% 21% 16%

18% 11% 7% 8% 44% 22% 13% 10% 25% 20%

19% 13% 8% 9% 46% 25% 14% 6% 23% 18%

10% 14% 8% 13% 54% 32% 8% 8% 12% 17%

11% 13% 9% 12% 60% 27% 9% 9% 10% 12%

12% 14% 10% 14% 62% 36% 8% 10% 13% 16%

2009/2014 2,0 1,5 1,4 1,7 2,1 1,2 3,9 1,8 1,3 1,6

2004/2009 1,8 1,7 2,0 1,6 1,6 1,8 1,6 1,1 1,7 1,4

2004/2014 3,6 2,5 2,9 2,7 3,5 2,2 6,1 1,9 2,1 2,2

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)

H      

Amazonas

H M 

Amazonas

H        

Roraima

H M   

Roraima

H              

Pará

H M          

Pará

H          

Amapá

H M      

Amapá

H     

Tocantins

H M 

Tocantins

5% 3% 5% 1% 4%

6% 6% 3% 3% 6% 5% 2% 2% 4% 5%

6% 9% 3% 4% 7% 7% 4% 7% 5% 5%

7% 7% 3% 5% 9% 7% 3% 5% 5% 6%

9% 9% 5% 4% 10% 8% 5% 8% 7% 6%

7% 7% 3% 7% 13% 8% 3% 7% 10% 7%

8% 9% 7% 7% 13% 6% 5% 5% 13% 8%

8% 13% 9% 8% 16% 8% 5% 12% 11% 10%

11% 10% 9% 7% 20% 9% 5% 8% 13% 9%

13% 10% 10% 16% 22% 10% 5% 10% 18% 12%

13% 15% 10% 21% 23% 11% 7% 16% 19% 13%

6% 15% 6% 12% 11% 12% 7% 19% 20% 16%

6% 15% 8% 15% 11% 11% 4% 12% 22% 16%

8% 17% 4% 14% 13% 14% 5% 8% 25% 19%

2009/2014 1,1 1,2 1,1 2,5 2,4 1,4 1,1 3,1 2,7 1,3

2004/2009 2,0 2,1 2,8 3,1 1,8 1,4 2,4 2,4 1,9 1,9

2004/2014 2,2 2,6 3,0 7,7 4,2 2,0 2,8 7,3 5,3 2,4

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)
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Tabela 8 - Norte: MPI 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

MPI N H A
MPI N 

Urbano
H A

MPI N 

Rural
H A

MPI 

Rondonia
H A

MPI    

Acre
H A

1,9% 5% 42% 0,9% 2% 40% 5,1% 12% 43% 0,9% 2% 41% 3,8% 8% 46%

2,2% 5% 42% 1,1% 3% 42% 5,7% 13% 43% 1,0% 2% 40% 5,2% 11% 47%

2,6% 6% 43% 1,0% 2% 41% 17,8% 41% 44% 1,6% 4% 42% 4,3% 9% 47%

3,2% 7% 43% 1,3% 3% 42% 8,9% 20% 44% 1,2% 3% 44% 5,2% 11% 47%

3,7% 9% 44% 1,4% 3% 42% 10,6% 24% 44% 1,8% 5% 41% 4,0% 9% 45%

4,6% 10% 44% 1,6% 4% 43% 12,5% 28% 44% 3,9% 9% 43% 6,4% 14% 46%

4,9% 11% 44% 1,8% 4% 44% 13,2% 30% 45% 3,1% 7% 46% 7,3% 15% 48%

5,8% 13% 44% 2,2% 5% 43% 15,0% 33% 45% 4,2% 10% 44% 10,3% 21% 50%

7,2% 16% 46% 2,8% 6% 45% 18,6% 40% 47% 4,4% 11% 42% 10,5% 21% 50%

8,1% 18% 46% 3,1% 7% 45% 20,7% 44% 47% 5,8% 13% 44% 12,6% 25% 51%

8,8% 19% 47% 3,6% 8% 46% 21,9% 46% 47% 6,3% 14% 44% 11,6% 23% 50%

4,6% 10% 46% 3,9% 8% 46% 24,7% 54% 46% 3,5% 8% 47% 5,8% 12% 49%

5,0% 11% 46% 4,2% 9% 46% 28,0% 60% 47% 4,0% 9% 45% 4,5% 10% 47%

5,7% 12% 46% 4,8% 10% 46% 29,4% 62% 47% 3,6% 8% 45% 5,9% 13% 47%

2009/2014 2,1 2,0 1,0 1,4 1,4 1,0 2,2 2,1 1,0 4,1 3,9 1,1 1,2 1,3 1,0

2004/2009 1,9 1,8 1,1 2,2 2,0 1,1 1,7 1,6 1,1 1,6 1,6 1,0 1,8 1,7 1,1

2004/2014 4,0 3,6 1,1 3,2 2,9 1,1 3,9 3,5 1,1 6,6 6,1 1,1 2,3 2,1 1,1

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade

MPI 

Amazona

s

H A
MPI 

Roraima
H A

MPI    

Para
H A

MPI 

Amapá
H A

MPI 

Tocantins
H A

1,9% 5% 41% 1,2% 3% 39% 2,2% 5% 42% 0,7% 1% 54% 1,4% 4% 39%

2,5% 6% 42% 1,2% 3% 38% 2,4% 6% 42% 1,1% 2% 42% 1,5% 4% 41%

2,8% 6% 43% 1,1% 3% 37% 2,9% 7% 43% 1,6% 4% 42% 2,1% 5% 39%

2,9% 7% 43% 1,0% 3% 39% 4,0% 9% 43% 1,4% 3% 44% 2,0% 5% 41%

3,9% 9% 44% 1,9% 5% 39% 4,5% 10% 44% 2,0% 5% 43% 2,6% 7% 40%

3,0% 7% 45% 1,4% 3% 42% 5,8% 13% 44% 1,2% 3% 41% 4,2% 10% 42%

3,7% 8% 43% 2,8% 7% 39% 5,9% 13% 45% 2,1% 5% 43% 5,5% 13% 42%

3,8% 8% 45% 3,6% 9% 39% 7,2% 16% 44% 2,2% 5% 47% 4,5% 11% 42%

5,2% 11% 46% 3,9% 9% 44% 9,3% 20% 47% 2,2% 5% 44% 6,1% 13% 46%

5,5% 13% 44% 4,1% 10% 42% 10,2% 22% 47% 2,3% 5% 43% 8,0% 18% 44%

6,2% 13% 46% 4,2% 10% 43% 11,1% 23% 47% 3,2% 7% 46% 9,0% 19% 47%

2,6% 6% 46% 2,4% 6% 42% 4,9% 11% 46% 3,0% 7% 44% 8,8% 20% 45%

2,8% 6% 46% 3,4% 8% 43% 5,3% 11% 47% 1,9% 4% 43% 10,1% 22% 46%

3,6% 8% 44% 1,7% 4% 43% 6,2% 13% 47% 2,1% 5% 41% 11,6% 25% 47%

2009/2014 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 2,5 2,4 1,0 1,1 1,1 1,0 2,8 2,7 1,0

2004/2009 2,1 2,0 1,0 2,9 2,8 1,0 1,9 1,8 1,1 2,7 2,4 1,1 2,1 1,9 1,1

2004/2014 2,5 2,2 1,1 3,4 3,0 1,1 4,7 4,2 1,1 3,0 2,8 1,1 6,0 5,3 1,1

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade
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Tabela 9 - Norte: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

1,6% 40,0% 40,2% 4,5% 5,4% 11,8% 1,1% 2,0% 1,0% 3,6% 3,3% 1,7% 2,0% 2,5% 0,3% 2,0%

1,7% 47,1% 39,7% 4,7% 5,8% 12,8% 1,2% 2,3% 1,2% 4,2% 3,7% 1,7% 2,3% 2,9% 0,5% 2,3%

2,4% 47,3% 42,2% 5,5% 6,6% 14,3% 1,7% 2,2% 1,7% 1,7% 4,8% 2,8% 2,8% 3,7% 0,7% 2,2%

2,8% 47,3% 41,9% 6,4% 7,7% 15,9% 1,8% 2,5% 2,1% 6,2% 5,6% 3,1% 3,8% 4,9% 0,8% 2,5%

3,9% 45,1% 44,5% 7,2% 9,7% 17,3% 2,0% 2,5% 2,8% 7,2% 7,1% 4,0% 5,0% 5,9% 1,1% 2,5%

4,8% 48,5% 43,0% 7,8% 12,3% 20,5% 2,5% 2,7% 3,8% 9,2% 8,2% 5,0% 6,8% 7,3% 1,4% 2,7%

6,4% 44,8% 43,0% 8,8% 14,3% 20,4% 2,5% 2,6% 5,0% 9,9% 9,3% 5,6% 8,0% 8,1% 1,1% 2,6%

7,1% 48,9% 45,4% 9,9% 16,4% 22,5% 3,2% 3,1% 5,3% 11,4% 10,8% 6,7% 8,5% 9,1% 2,1% 3,1%

10,1% 52,1% 45,2% 11,8% 21,1% 24,8% 3,5% 3,5% 8,0% 14,1% 13,1% 8,3% 11,9% 12,0% 2,2% 3,5%

11,3% 51,7% 46,2% 12,2% 22,7% 27,4% 3,5% 3,8% 9,4% 16,1% 15,0% 9,3% 13,6% 13,4% 2,5% 3,8%

12,2% 53,6% 46,1% 12,8% 24,1% 29,6% 3,9% 4,1% 10,1% 17,0% 15,6% 9,9% 14,7% 15,0% 2,9% 4,1%

2,7% 49,4% 34,3% 6,2% 14,1% 23,2% 3,4% 3,9% 2,3% 8,6% 6,2% 3,7% 6,0% 7,1% 1,9% 3,9%

3,2% 46,2% 36,6% 4,8% 15,0% 24,6% 4,0% 4,2% 2,6% 8,7% 7,0% 3,1% 6,6% 7,9% 2,3% 4,2%

3,5% 51,6% 36,7% 4,9% 16,6% 26,7% 3,8% 4,3% 3,1% 10,7% 8,5% 3,8% 8,0% 9,6% 2,5% 4,3%

2009/2014 2,8 1,0 1,1 1,7 2,1 1,6 2,1 1,2 2009/2014 3,2 2,2 2,2 2,9 2,9 2,6 2,7 1,2

2004/2009 2,6 1,1 1,1 1,6 2,0 1,4 1,6 1,5 2004/2009 2,6 1,9 1,9 2,0 2,2 2,1 2,1 1,5

2004/2014 7,1 1,1 1,2 2,7 4,1 2,3 3,3 1,8 2004/2014 8,6 4,1 4,3 5,8 6,3 5,3 5,7 1,8

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores

uncensored headcount censored headcount

Padrão de vida Educação Padrão de vida Educação

2015 2015

2014 2014

2013 2013

2012 2012

2011 2011

2009 2009

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

2002 2002

2001 2001
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7,1% 21,8% 2,8% 34,7%
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Participações 

(2015)
3,5% 12,5% 11,6% 5,9%
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4.3 Analisando o Nordeste 

 

Seguimos agora as análises regionais visando a pobreza localizada na região 

Nordeste do país, exatamente como estabelecido nos itens anteriores. As características 

da pobreza (tanto multi quanto unidimensional) da região Nordeste guardam proporções 

muito próximas às da região Norte. Assim, convém sempre que necessário estabelecer 

comparações e, principalmente, destacar aqueles pontos que ambas as regiões não 

dividem entre si
8
.  

A primeira observação que vale ser destacada sobre o Nordeste, é a de que a 

região, em 2001, detinha a maior incidência de pobreza de todas as regiões do país, 

tanto sob o aspecto multi quanto unidimensional. E, mesmo que em 2014 ainda 

representasse uma das regiões mais expostas à pobreza multidimensional, com uma 

incidência de 4% (ainda inferior ao Norte do país com 5%), o gap da incidência entre as 

regiões foi diminuído, fazendo com que, o Nordeste fosse a região que mais reduziu a 

pobreza no período analisado (Gráfico 10), uma vez que a incidência do início do 

período mencionado¹ era mais de seis vezes superior ao final dele
9
. 

 

Gráfico 10 - Pobreza no Nordeste (incidência)

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Essa observação, no entanto, não é verdadeira quando se analisa a pobreza com 

base na renda. A região tem, em 2014, cerca de 7% da população abaixo da linha da 

                                                
8
 Não é demais dizer que, sendo este um trabalho de estatística descritiva, o conjunto de dados 

computados é maior do que os descritos no corpo deste texto. É possível, por exemplo, ao analisar as 

tabelas propostas em cada seção extrair outras características relevantes para a compreensão da pobreza 

no Brasil do novo milênio e de suas raízes. 
9
 Levando sempre em conta nessa afirmação a questão explicitada no item anterior sobre os dados do 

Norte nos primeiros anos do período analisado. 
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pobreza, o maior número de todas as regiões (inclusive do Norte que tinha a incidência 

de 5% também sobre o aspecto unidimensional). Contra-intuitivamente, enquanto o gap 

entre a pobreza unidimensional e multidimensional foi reduzido, inclusive em termos 

absolutos, ao longo do período analisado para o Nordeste ocorreu exatamente o 

contrário. É importante também mencionar que a redução da pobreza 

multidimensional da região teve nos setes últimos anos (de 2008 a 2014) um ritmo mais 

acelerado do que nos primeiros (de 2001 a 2007), sendo o primeiro ano de cada período 

respectivamente três vezes e aproximadamente duas vezes maior em comparação ao 

último (Tabela 10). Essa aceleração foi impulsionada pelo setor rural que, para a mesma 

análise, tinha uma incidência de pobreza 3,2 vezes superior em 2008, em comparação a 

2014, e de 1,7 vez em 2001, em comparação a 2007. A aceleração do ritmo de redução 

da pobreza no meio urbano foi constante. 

Ainda sobre o aspecto da redução, mesmo que o setor rural tenha reduzido a 

pobreza com mais intensidade do que o urbano (6,3 e 6 vezes, respectivamente), 

nenhum dos dois períodos obteve uma redução tão grande quanto a região Nordeste (6,6 

vezes). A mais provável explicação para essa afirmação está no fluxo migratório – em 

torno de 2% da população - entre o setor rural e urbano ao longo do período. No ano de 

2001, cerca de 23,4% da população do Nordeste estava no meio rural e esse número, em 

2014, fora reduzido para 21,4% (Anexo I). 

Quando analisado separadamente os dados setoriais, é impossível que a 

incidência da pobreza multidimensional no setor rural no Nordeste não chame a 

atenção, pouco abaixo de 60%. Esse número representa a segunda maior incidência de 

pobreza de toda a análise feita, seja na visão consolidada, setorial, regional ou mesmo 

na quebra por Estados federativos, ficando abaixo apenas da análise do setor rural do 

Norte em 2001 e 2002. 

O gap entre as pobrezas multidimensionais e unidimensionais do Nordeste 

urbano e rural foram reduzidos (em termos absolutos) do período inicial da análise ao 

final, mas é curioso reconhecer que, embora para o setor urbano essa diferença diminua 

de 16%, em 2001, para 7%, em 2015, o sentido das diferenças é oposto, ou seja, a 

pobreza unidimensional no início era bastante inferior à multidimensional e, ao final, 

apresentou um número superior. 

 Já a análise centrada na divisão dos estados federativos e no índice M0 nos 

mostra um dado similar ao até aqui verificado: a intensidade da pobreza 

multidimensional também foi reduzida e na mesma proporção das demais verificações 
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até aqui feitas, em torno de 5%. Fruto dessa observação, a redução da pobreza 

multidimensional por meio do Adjusted Headcount Ratio é mais expressiva (cerca de 

oito vezes) do que quando se analisa exclusivamente a incidência (Tabela 11). 

O Estado do Maranhão se apresenta com a maior incidência multidimensional 

em 2015, com aproximadamente 6%, seguido pelo Estado do Piauí e da Bahia, ambos 

com 4%. Todos os demais Estados federativos apresentaram números iguais ou 

inferiores a 3% de incidência. Além disso, o Maranhão é também o Estado com maior 

M0 em 2015 (2,6%) da região Nordeste, apesar da variação do índice ser baixa (sendo o 

mínimo 0,8%) na comparação entre os estados. 

Vale ressaltar que o Maranhão era também o pior colocado
10

 em termos de 

incidência no ano de 2001, com mais de 32% da população abaixo da linha da pobreza. 

O gap descrito no final do período entre as incidências da pobreza do Estados foi 

bastante reduzido ao longo dos anos, pois, no início do período, o Estado que menos 

apresentou a incidência (em comparação ao Maranhão e ao Piauí demonstrados 

anteriormente) foi o Rio Grande do Norte com 15%. 

Assim como na análise consolidada dos números do Brasil feita no primeiro 

item deste capítulo, os indicadores do Nordeste responsáveis pela redução da pobreza 

multidimensional acima descrita foram: o acesso à energia elétrica e aos bens de 

consumo. Comparando a privação de ambos os indicadores, desde 2001 até 2015, por 

meio do filtro da pobreza (censored), o primeiro apresentou quarenta vezes maior 

incidência de privação no início do período e o segundo apresentou um número vinte e 

cinco vezes superior (Tabela 12); sem dúvida as maiores reduções de privações 

observadas neste trabalho.  Todos os indicadores, com exceção da mortalidade (pelo 

motivo já detalhado), apresentam número de redução maior quando analisados os dados 

censored em comparação aos uncensoreds. Além disso, praticamente todos os 

indicadores apresentaram maior aceleração na redução da pobreza no segundo período 

da análise (de 2008 a 2015) em comparação ao primeiro (de 2001 a 2008). O acesso à 

energia elétrica, por exemplo, apresentou uma redução aproximadamente de quatro 

vezes no primeiro período e de praticamente onze no segundo; já o acesso a bens de 

consumo reduziu em cerca de três vezes no primeiro e de oito vezes no segundo. 

Ao contrário do destacado nos dados da região Norte, é possível ver uma 

redução da desigualdade no acesso à energia elétrica ao comparar o Nordeste aos 

                                                
10

 Mesma incidência apresentada no Estado do Piauí no ano de 2001. 
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números consolidados do Brasil. Pelos números uncensored fica visível que, em 2001, a 

diferença era de duas vezes e meia, o que significa que o impacto da falta de acesso à 

luz era 2,5 vezes mais intenso para essa região do que para o país como um todo. Esse 

número foi reduzido para cerca de uma vez e meia nos dados de 2015. 

Esse movimento é também notado e, de novo em dissonância com os dados da 

região Norte, sob a perspectiva da privação no acesso à bens, em que no início do 

período a diferença entre o Nordeste e o Brasil era superior a duas vezes e no final 

deste, inferior. Essa observação é mais direta com a conclusão de Neto e Azzoni (2014), 

para os quais ao PBF é também atribuído grande parte da desigualdade financeira entre 

os estados federativos e, consequentemente, as regiões do Brasil.  

O Norte e Nordeste regiões claramente mais pobres do País, receberam, 

portanto, mais benefícios de repasses desse programa. Por exemplo, no Maranhão, em 

2006, aproximadamente 39,5% da população recebeu recursos do programa, enquanto 

em São Paulo, no mesmo ano, apenas 5,8% da população foi beneficiada. 

 Os autores mostram ainda que o principal componete para a redução da 

desigualdade regional entre 1995 e 2006 – de acordo com o coeficiente e Gini de 12,2% 

- foi a renda do trabalho, representando cerca de 76% dessa redução, enquanto o PBF 

foi responsável por aproximadamente 15%. 

Por fim, no ano de 2015 os indicadores que mais contribuíam para a formação da 

pobreza foi a privação do acesso à água potável, ao saneamento básico, aos 

combustíveis de cozinha adequado e ao nível de escolaridade. Quando analisado os 

indicadores uncensored, os números de privação de acesso ao saneamento básico e à 

água potável são bastante impressionantes. Ainda no ano de 2015, cerca de 35% e 20% 

da população não tinha acesso a eles, respectivamente. Essa questão também está 

presente no caso da região Norte, como já analisado. O que vale reforçar é que, ainda 

que não seja um número razoável, a privação do acesso à água potável no Nordeste é 

metade da privação encontrada no Norte (20%, como descrito, contra aproximadamente 

40% em 2015). 
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Tabela 10 - Nordeste: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

 

 

H NE H M NE
H NE   

Urbano

H M NE 

Urbano

H NE       

Rural

H M NE   

Rural

H    

Maranhão

H M 

Maranhão

H             

Piaui

H M         

Piaui

H            

Ceará

H M       

Ceará

4% 2% 9% 6% 4% 2%

4% 7% 2% 4% 9% 16% 5% 12% 5% 9% 3% 7%

5% 8% 2% 6% 11% 17% 8% 17% 8% 8% 4% 8%

5% 8% 2% 6% 13% 18% 8% 16% 9% 7% 4% 8%

6% 10% 2% 7% 16% 21% 8% 18% 12% 11% 5% 10%

9% 11% 4% 8% 25% 23% 12% 15% 17% 13% 7% 11%

11% 12% 4% 8% 30% 24% 14% 16% 19% 16% 8% 10%

13% 14% 5% 10% 34% 26% 19% 21% 21% 18% 11% 13%

16% 15% 6% 10% 40% 30% 21% 23% 24% 22% 13% 14%

18% 17% 7% 13% 46% 32% 27% 24% 27% 25% 15% 17%

19% 19% 8% 15% 49% 34% 25% 30% 28% 23% 17% 18%

21% 23% 9% 18% 52% 4% 27% 29% 30% 32% 18% 21%

23% 21% 9% 16% 55% 38% 28% 26% 36% 29% 21% 20%

25% 24% 11% 19% 58% 42% 33% 32% 34% 30% 23% 24%

2008/2014 3,0 1,7 2,2 1,9 3,2 1,5 2,6 1,3 4,1 1,8 2,5 1,5

2001/2007 1,9 1,7 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,6 1,7 2,2 1,8

2001/2014 6,6 3,5 6,0 4,2 6,3 2,7 6,0 2,7 7,0 3,3 7,0 3,6

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)

H                

Rio 

Grande 

do Norte

H M            

Rio 

Grande 

do Norte

H         

Paraiba

H M     

Paraiba

H 

Pernambu

co

H M 

Pernambu

co

H        

Alagoas

H M    

Alagoas

H        

Sergipe

H M    

Sergipe

H            

Bahia

H M        

Bahia

2% 3% 3% 3% 3% 4%

3% 6% 4% 7% 3% 5% 4% 11% 4% 4% 4% 6%

2% 6% 4% 7% 4% 7% 5% 12% 3% 5% 5% 7%

2% 6% 4% 7% 4% 7% 4% 10% 4% 6% 6% 8%

3% 8% 5% 7% 4% 9% 5% 13% 4% 7% 7% 10%

6% 9% 9% 12% 8% 11% 10% 17% 5% 11% 11% 10%

6% 10% 9% 12% 10% 11% 12% 18% 6% 11% 13% 11%

8% 13% 11% 14% 11% 13% 13% 19% 8% 12% 14% 12%

10% 12% 14% 13% 13% 13% 18% 22% 8% 12% 17% 13%

10% 15% 15% 16% 15% 16% 20% 26% 9% 16% 20% 15%

11% 19% 18% 20% 16% 19% 22% 28% 11% 14% 21% 17%

13% 21% 18% 22% 19% 22% 25% 31% 13% 21% 24% 22%

14% 20% 20% 21% 19% 18% 25% 29% 14% 19% 25% 21%

14% 22% 21% 68% 20% 21% 25% 32% 15% 23% 28% 23%

2008/2014 2,4 1,7 2,4 1,8 3,7 2,1 3,1 1,6 1,5 2,6 3,2 1,9

2001/2007 1,8 1,7 1,9 4,9 1,8 1,6 1,9 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9

2001/2014 5,6 3,5 5,5 9,9 7,6 3,8 6,5 2,8 3,9 5,6 7,0 4,0

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)
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Tabela 11 - Nordeste: MPI 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

MPI NE H A
MPI NE 

Urbano
H A

MPI NE 

Rural
H A

MPI 

Maranhão
H A MPI  Piaui H A MPI Ceará H A

1,5% 4% 42% 0,7% 2% 41% 3,7% 9% 42% 2,6% 6% 43% 1,7% 4% 40% 1,0% 2% 41%

1,6% 4% 41% 0,7% 2% 40% 3,9% 9% 42% 2,3% 5% 43% 1,9% 5% 40% 1,4% 3% 41%

2,0% 5% 41% 1,0% 2% 41% 4,7% 11% 42% 3,4% 8% 43% 3,1% 8% 41% 1,4% 4% 39%

2,2% 5% 42% 1,0% 2% 41% 5,5% 13% 42% 3,2% 8% 42% 3,6% 9% 42% 1,8% 4% 40%

2,6% 6% 42% 1,0% 2% 42% 7,0% 16% 43% 3,6% 8% 44% 4,9% 12% 42% 2,0% 5% 41%

4,1% 9% 43% 1,5% 4% 43% 10,8% 25% 44% 5,4% 12% 45% 7,0% 17% 43% 2,9% 7% 42%

4,9% 11% 44% 1,7% 4% 43% 13,2% 30% 44% 6,4% 14% 45% 8,4% 19% 43% 3,6% 8% 43%

5,8% 13% 44% 2,2% 5% 43% 15,0% 34% 44% 8,3% 19% 45% 9,5% 21% 44% 4,7% 11% 44%

7,0% 16% 45% 2,6% 6% 44% 18,2% 40% 45% 10,0% 21% 47% 10,5% 24% 44% 5,8% 13% 43%

8,2% 18% 45% 3,0% 7% 45% 20,8% 46% 45% 12,5% 27% 47% 12,1% 27% 45% 6,4% 15% 44%

8,9% 19% 46% 3,5% 8% 45% 22,3% 49% 46% 11,8% 25% 47% 12,5% 28% 45% 7,5% 17% 44%

9,9% 21% 46% 4,1% 9% 45% 24,1% 52% 47% 12,7% 27% 48% 14,0% 30% 46% 8,1% 18% 46%

10,7% 23% 47% 4,3% 9% 46% 26,0% 55% 47% 13,5% 28% 48% 17,1% 36% 47% 9,5% 21% 46%

11,7% 25% 47% 5,0% 11% 46% 27,6% 58% 47% 15,8% 33% 48% 15,4% 34% 46% 11,0% 23% 47%

2008/2015 3,3 3,1 1,1 2,6 2,5 1,0 3,6 3,4 1,1 2,5 2,4 1,1 4,8 4,5 1,1 3,5 3,4 1,1

2001/2008 2,4 2,2 1,1 2,9 2,7 1,1 2,1 2,0 1,1 2,5 2,3 1,1 1,8 1,7 1,1 3,1 2,8 1,1

2001/2015 7,9 7,0 1,1 7,4 6,6 1,1 7,5 6,6 1,1 6,1 5,5 1,1 8,9 7,7 1,1 10,9 9,4 1,2

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade

MPI  Rio 

Grande do 

Norte

H A
MPI 

Paraiba
H A

MPI 

Pernambu

co

H A
MPI 

Alagoas
H A

MPI 

Sergipe
H A MPI Bahia H A

0,8% 2% 38% 1,3% 3% 41% 1,2% 3% 41% 1,4% 3% 43% 1,2% 3% 42% 1,6% 4% 42%

1,0% 3% 40% 1,5% 4% 39% 1,1% 3% 40% 1,7% 4% 44% 1,5% 4% 41% 1,7% 4% 42%

0,7% 2% 40% 1,8% 4% 40% 1,6% 4% 43% 2,1% 5% 43% 1,2% 3% 42% 2,0% 5% 40%

0,8% 2% 38% 1,7% 4% 40% 1,8% 4% 43% 1,8% 4% 43% 1,8% 4% 43% 2,5% 6% 42%

1,1% 3% 41% 1,9% 5% 40% 1,8% 4% 43% 2,4% 5% 45% 1,7% 4% 40% 3,2% 7% 42%

2,4% 6% 43% 3,6% 9% 41% 3,4% 8% 44% 4,2% 10% 44% 2,1% 5% 43% 4,7% 11% 43%

2,7% 6% 43% 3,8% 9% 41% 4,4% 10% 44% 5,2% 12% 44% 2,3% 6% 41% 5,6% 13% 44%

3,3% 8% 43% 4,7% 11% 43% 5,0% 11% 44% 5,8% 13% 43% 3,6% 8% 43% 6,2% 14% 44%

4,0% 10% 42% 6,0% 14% 43% 5,9% 13% 45% 7,9% 18% 45% 3,6% 8% 44% 7,5% 17% 45%

4,5% 10% 44% 6,4% 15% 44% 6,8% 15% 45% 9,2% 20% 46% 4,2% 9% 45% 9,0% 20% 45%

5,0% 11% 45% 8,0% 18% 44% 7,4% 16% 45% 10,3% 22% 48% 5,3% 11% 46% 9,7% 21% 46%

5,7% 13% 46% 8,2% 18% 45% 8,7% 19% 45% 11,9% 25% 48% 6,2% 13% 48% 11,0% 24% 46%

6,5% 14% 45% 9,1% 20% 46% 8,8% 19% 46% 11,5% 25% 47% 6,4% 14% 46% 11,6% 25% 46%

6,4% 14% 45% 9,6% 21% 46% 9,5% 20% 47% 11,8% 25% 47% 6,8% 15% 47% 13,2% 28% 47%

2008/2015 3,3 2,9 1,1 2,8 2,8 1,0 3,6 3,3 1,1 3,6 3,5 1,0 2,0 2,1 1,0 3,4 3,3 1,1

2001/2008 2,4 2,3 1,0 2,5 2,3 1,1 2,2 2,1 1,1 2,2 2,1 1,1 2,9 2,6 1,1 2,3 2,2 1,1

2001/2015 7,8 6,7 1,2 7,2 6,3 1,1 7,7 6,8 1,1 8,1 7,4 1,1 5,9 5,4 1,1 8,1 7,2 1,1

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade

2009

2015

2014

2013

2012

2011

2013

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

re
d

u
çõ

e
s

2015

2014

re
d

u
çõ

e
s

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001



63 
 

Tabela 12 - Nordeste: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

0,3% 36,0% 20,9% 9,5% 2,6% 15,7% 1,0% 1,5% 0,2% 2,7% 2,2% 1,9% 0,9% 2,3% 0,4% 1,5%

0,5% 40,2% 21,1% 7,4% 3,2% 16,2% 1,0% 1,6% 0,4% 2,9% 2,3% 1,9% 1,1% 2,4% 0,4% 1,6%

0,6% 43,4% 21,8% 9,2% 3,9% 17,5% 1,1% 2,0% 0,4% 3,6% 2,9% 2,4% 1,4% 3,1% 0,4% 2,0%

0,8% 39,7% 20,2% 10,7% 5,3% 17,9% 1,1% 2,0% 0,6% 4,1% 3,2% 2,9% 1,8% 3,5% 0,5% 2,0%

1,2% 40,9% 20,8% 10,4% 7,6% 20,0% 1,2% 2,1% 1,0% 5,0% 4,1% 3,4% 2,8% 4,3% 0,5% 2,1%

2,5% 49,3% 23,1% 13,9% 13,8% 23,6% 1,6% 2,5% 2,1% 8,2% 6,6% 5,8% 5,8% 7,3% 0,9% 2,5%

3,1% 46,7% 22,9% 16,1% 16,7% 24,8% 1,8% 2,8% 2,6% 9,8% 7,7% 7,4% 7,1% 8,9% 0,9% 2,8%

4,3% 47,1% 25,8% 18,2% 20,8% 27,4% 2,1% 2,9% 3,7% 11,6% 9,7% 9,1% 9,2% 10,7% 1,3% 2,9%

5,6% 53,5% 26,7% 19,3% 24,8% 30,4% 2,3% 3,1% 4,9% 14,3% 11,5% 10,8% 11,9% 13,0% 1,5% 3,1%

7,0% 55,7% 27,8% 21,7% 27,4% 33,0% 2,6% 3,3% 6,2% 16,9% 13,6% 12,8% 14,1% 15,5% 1,9% 3,3%

7,6% 56,7% 28,6% 21,1% 28,9% 35,0% 2,8% 3,7% 6,6% 17,9% 14,4% 13,3% 15,4% 16,6% 2,2% 3,7%

8,8% 57,8% 29,5% 22,3% 30,8% 37,0% 3,1% 4,1% 7,8% 20,1% 15,9% 14,7% 17,2% 18,7% 2,3% 4,1%

9,5% 59,4% 31,2% 20,3% 32,3% 39,9% 3,1% 4,5% 8,7% 21,4% 17,7% 14,7% 18,7% 20,2% 2,4% 4,5%

11,2% 59,0% 32,0% 17,7% 34,8% 43,4% 3,7% 5,1% 10,1% 23,1% 19,0% 14,2% 20,8% 22,2% 2,9% 5,1%

2008/2014 6,3 1,2 1,1 2,2 5,3 1,5 1,7 1,8 2008/2014 7,4 3,4 3,3 3,9 6,4 3,7 2,3 1,8

2001/2007 2,6 1,3 1,2 1,0 1,7 1,6 1,8 1,8 2001/2007 2,8 2,0 2,0 1,6 2,3 2,1 2,3 1,8

2001/2014 22,9 1,5 1,5 2,4 11,0 2,7 3,6 3,2 2001/2014 28,4 8,0 8,2 7,5 18,8 9,3 7,1 3,2

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores 3,9% 25,6% 4,5% 34,2%

Pesos

Participações 

(2015)
1,1% 11,9% 10,1% 8,6%
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4.4 Analisando o Centro-Oeste 

 

Na análise dos dados da região Centro-Oeste do Brasil, o primeiro ponto a ser 

ressaltado é que a região apresentou a segunda maior redução da incidência da pobreza 

no período analisado, ficando exclusivamente atrás do Nordeste. Para que não fique 

dúvida sobre essa assertiva em relação ao problema encontrado nos dados dos primeiros 

três anos da região Norte: mesmo ao analisar os números de 2004 a 2014 a redução da 

incidência da pobreza multidimensional da região Centro-Oeste é maior do que a da 

Norte e menor do que a do Nordeste. 

 Já quando analisado sob a perspectiva da renda (Tabela 13), a incidência da 

pobreza da região Centro-Oeste apresentou a maior redução ao longo do período (de 

2001 a 2014). No primeiro ano , a pobreza da Região era de 7,5 vezes a incidência 

encontrada no último ano. Essa redução é, inclusive, maior do que a redução 

apresentada no setor rural do Brasil (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 - Pobreza no Centro-Oeste (incidência) 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

É preciso, entretanto, destacar que a pobreza encontrada na região Centro-Oeste 

não é comparável à da região Norte e Nordeste, que experimentam os maiores números 

de incidência seja pela ótica multidimensional seja unidimensional. O nível da região 

Centro-Oeste é mais comparável ao das regiões Sul e Sudeste, seja do ponto de vista 

centrado na renda seja  da metodologia AF, tanto no início quanto no final do período. 

 A concentração da pobreza no setor rural não é diferente na região Centro-

Oeste, que, em 2001, apresentava a incidência de aproximadamente 31% em 

comparação a pouco mais de 4% no setor urbano do ponto de vista multidimensional. 
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Esse gap foi reduzido para 3% em números absolutos no ano de 2014, quando a 

incidência foi de respectivamente de 4,3% e 1,3%. 

O gap entre o setor rural e o urbano também é observado por meio da pobreza 

unidimensional e, assim como descrito acima, também apresenta uma redução no último 

ano do período em comparação com o primeiro. No entanto, é importante ressaltar que 

esse gap é sempre menor do ponto de vista unidimensional que multidimensional. A 

carência das populações rurais, portanto, são mais explícitas na análise de múltiplas 

privações do que na estritamente financeira. 

Como já mencionado, a pobreza unidimensional na região foi muito mais 

reduzida ao longo do período do que a multidimensional. Do ponto de vista da análise 

dos setores, a pobreza na área urbana era pouco menos de sete vezes superior no ano de 

2001 do que em 2014, e no rural aproximadamente nove vezes. Do ponto de vista 

multidimensional, observa-se no setor rural uma redução da incidência em torno de 7 

vezes. Essas reduções estão no grupo das mais expressivas de todo este trabalho e, 

como veremos a seguir, são fruto de reduções drásticas nas privações dos indicadores e, 

claramente, do incremento na renda dos domicílios. 

Não é possível, no entanto, observar uma aceleração na redução da pobreza da 

região consolidada ou do setor urbano. Já o setor rural experimenta essa aceleração nos 

dados multidimensionais, tendo reduzido cerca de duas vezes a incidência entre os anos 

de 2001 e 2007 e, aproximadamente, três vezes entre os anos 2008 e 2014. 

Deixemos claro os níveis de pobreza distintos entre as duas primeiras regiões 

analisadas  e esta última: o número da incidência de população rural abaixo da linha da 

pobreza multidimensional da região Norte e Nordeste em 2001 era de, respectivamente, 

62% e 58%; para o mesmo ano, a região Centro-Oeste apresentou 31% - o número é, 

sem dúvida, também impactante, entretanto, representa aproximadamente metade das 

regiões anteriores. 

Sobre a segmentação dos estados federativos vale ressaltar que a pobreza 

multidimensional no Distrito Federal em 2015, que o M0 é cerca de 0,3% e a incidência 

é inferior a 1%,  é menor que a dos outros três estados (Tabela 14). No extremo oposto 

está o Estado do Mato Grosso, com um M0 aproximado de 0,9% e uma incidência 

superior a 2%. 

A incidência da pobreza no Mato Grosso acima descrita, ainda que em 2015 não 

apresente um descolamento tão grande dos outros dois Estados (Mato Grosso do Sul e 

Goiás), em 2001, apresentava uma pobreza muito superior, com quase 15% de 
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incidência contra pouco mais de 6% para os outros dois. Por esse motivo é possível 

notar que o Estado do Mato Grosso experimentou a maior redução do ponto de vista 

multidimensional, cerca de nove vezes ao compararmos o início do período ao seu final. 

Nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás nota-se uma redução de três e quatro vezes, 

respectivamente. 

É curioso notar que essa observação não ocorre do ponto de vista 

unidimensional. Os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, segundo esse aspecto, 

apresentaram reduções acima de oito vezes, enquanto o Mato Grosso experimentou uma 

redução abaixo de sete vezes. Nesse âmbito é possível, inclusive, notar como o aumento 

da renda dos domicílios foi mais impactante do que a redução das privações 

multidimensionais para o Mato Grosso do Sul e Goiás e exatamente o contrário para o 

Mato Grosso. 

 Ao analisar os indicadores multidimensionais do Centro-Oeste é possível 

concluir que, bem como os dados consolidados do Brasil e da região Nordeste, os 

indicadores que mais apresentaram reduções foram o acesso à energia elétrica e  aos 

bens (Tabela 15). A redução apresentada, todavia, tanto do ponto de vista censored 

quanto uncensored é bastante superior a todas as reduções até aqui encontradas. Sobre o 

filtro da pobreza, no ano de 2001, cerca de 148 (cento e quarenta e oito) e 78 (setenta e 

oito) vezes mais a população apresentava privação no acesso à  energia elétrica e a bens, 

respectivamente, em comparação ao ano de 2015. 

Esses números são reduzidos para 86 (oitenta e seis) e 26 (vinte e seis) vezes 

sobre a análise dos dados totais (uncensored). A leitura deles é mais impactante quando 

se visualiza que, em 2001, cerca de 3,4% da população não tinha acesso à energia 

elétrica e 11,1%, aos bens analisados. Ambas as privações foram reduzidas para menos 

de 0,5% em 2015. É possível entender, portanto, que o acesso à energia elétrica e a 

possibilidade de compras de bens foram praticamente distribuídos para a totalidade da 

população do Centro-Oeste entre os anos de 2001 e 2015. 

 Tanto sob o ponto de vista filtrado pela pobreza quanto o geral, é possível 

perceber que o acesso ao saneamento básico, à água potável e o nível de escolaridade 

dos domicílios são os indicadores que mais impactaram a sociedade do Centro-Oeste no 

ano de 2015. Destaquemos nesse ponto que o impacto do indicador de mortalidade para 

a população pobre é muito superior aos demais. Apesar de termos o contexto 

metodológico já explicado para este indicador do ponto de vista censored, em nenhuma 
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das regiões até então analisadas sua influência se mostrou tão mais expressiva que os 

demais indicadores. 

Do ponto de vista uncesored tem-se mais clareza sobre os números de privação 

ao acesso ao saneamento básico e à água potável. Eram privados aproximadamente 58% 

e 25% da população respectivamente no ano de 2001. Embora uma redução tenha sido 

notada, esse número em 2015 ainda é de 28% e 14%. Como um exemplo positivo 

destaca-se a incidência da privação medida pelo indicador de escolaridade, que 

apresentava o mesmo percentual do acesso à água potável em 2001 e, em 2015, foi 

reduzida para um número inferior a 9%. 

Todos os indicadores apresentam reduções das privações superiores quando 

analisado os dados do ponto de vista censored – salvo o indicador de mortalidade. 

Muito embora essa afirmação já fora construída algumas vezes ao longo deste capítulo, 

ressaltemos: a redução de privações para a sociedade como um todo pode 

simplesmente não representar o ganho da população abaixo da linha da pobreza. A 

sociedade divide realidades distintas e este trabalho tem também como objetivo elucidar 

uma realidade presente exclusivamente na vida dos pobres. 
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Tabela 13 - Centro-Oeste: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

 

H MPI CO H M CO H CO Urbano
H M CO 

Urbano
H CO Rural

H M Rural 

CO

H Mato 

Grosso do 

Sul

H M Mato 

Grosso do 

Sul

H Mato 

Grosso

H M Mato 

Grosso
H Goiás H M Goiás

H Distrito 

Federal

H M Distrito 

Federal

1% 1% 5% 1% 2% 1% 1%

2% 1% 1% 1% 4% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

2% 2% 1% 2% 6% 5% 2% 2% 3% 4% 2% 2% 1% 2%

2% 2% 1% 2% 5% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2%

2% 2% 1% 2% 7% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2%

3% 3% 2% 3% 9% 6% 3% 2% 5% 4% 3% 3% 1% 2%

3% 3% 2% 3% 13% 4% 3% 3% 5% 4% 4% 3% 1% 3%

4% 4% 2% 3% 16% 7% 3% 4% 9% 4% 4% 4% 2% 3%

5% 4% 2% 3% 19% 8% 3% 5% 10% 5% 3% 4% 2% 3%

5% 5% 2% 5% 21% 10% 4% 6% 9% 6% 4% 5% 2% 4%

6% 5% 3% 5% 25% 9% 3% 6% 12% 5% 6% 4% 1% 7%

7% 8% 3% 7% 28% 14% 4% 6% 14% 9% 5% 8% 2% 8%

7% 7% 4% 6% 30% 14% 5% 7% 13% 8% 7% 7% 2% 6%

8% 9% 4% 7% 31% 17% 6% 9% 15% 10% 7% 9% 3% 6%

2008/2014 2,2 2,8 1,7 3,0 2,9 2,1 1,4 2,3 2,9 2,5 2,4 3,2 1,8 3,1

2001/2007 1,9 2,4 1,8 2,3 1,9 2,6 2,3 2,6 1,7 2,4 1,8 2,3 2,0 2,4

2001/2014 5,0 7,5 3,3 6,9 7,3 9,0 2,9 8,1 8,8 6,8 4,1 8,5 4,3 6,4

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)

2009

2015

2014

2013

2012

2011

2002

2001

re
d

u
çõ

es

2008

2007

2006

2005

2004

2003



69 
 

Tabela 14 - Centro-Oeste: MPI 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

 

 

MPI CO H A
MPI CO 

Urbano
H A

MPI CO 

Rural
H A

MPI Mato 

Grosso do 

Sul

H A
MPI Mato 

Grosso
H A MPI Goiás H A

MPI Distrito 

Federal
H A

0,6% 1% 39% 0,4% 1% 38% 1,9% 5% 41% 0,6% 1% 40% 0,9% 2% 39% 0,6% 1% 39% 0,3% 1% 38%

0,6% 2% 40% 0,5% 1% 39% 1,8% 4% 42% 0,9% 2% 43% 0,7% 2% 42% 0,6% 2% 37% 0,3% 1% 35%

0,8% 2% 39% 0,6% 1% 38% 2,6% 6% 43% 0,8% 2% 40% 1,3% 3% 41% 0,7% 2% 39% 0,4% 1% 35%

0,7% 2% 39% 0,5% 1% 38% 2,2% 5% 42% 0,6% 2% 40% 1,0% 3% 40% 0,6% 2% 40% 0,3% 1% 36%

0,8% 2% 39% 0,5% 1% 39% 3,0% 7% 40% 1,0% 3% 41% 1,0% 3% 40% 0,7% 2% 39% 0,4% 1% 35%

1,2% 3% 41% 0,9% 2% 41% 3,6% 9% 40% 1,1% 3% 41% 1,8% 5% 40% 1,2% 3% 42% 0,4% 1% 35%

1,5% 3% 43% 1,0% 2% 42% 5,4% 13% 43% 1,3% 3% 44% 2,1% 5% 43% 1,7% 4% 43% 0,5% 1% 38%

1,7% 4% 41% 1,0% 2% 40% 6,8% 16% 42% 1,1% 3% 41% 3,7% 9% 42% 1,5% 4% 41% 0,6% 2% 37%

1,9% 5% 42% 0,9% 2% 42% 8,3% 19% 43% 1,6% 3% 46% 4,3% 10% 42% 1,4% 3% 41% 0,6% 2% 39%

2,1% 5% 43% 1,0% 2% 45% 8,9% 21% 42% 1,9% 4% 47% 3,9% 9% 42% 2,0% 4% 43% 0,6% 2% 39%

2,6% 6% 43% 1,4% 3% 44% 10,6% 25% 42% 1,5% 3% 45% 5,0% 12% 42% 2,8% 6% 44% 0,5% 1% 40%

2,9% 7% 44% 1,3% 3% 43% 12,5% 28% 45% 1,8% 4% 43% 6,4% 14% 44% 2,4% 5% 45% 0,7% 2% 39%

3,1% 7% 44% 1,7% 4% 43% 13,5% 30% 44% 2,1% 5% 45% 5,9% 13% 44% 3,1% 7% 44% 0,9% 2% 39%

3,4% 8% 44% 1,9% 4% 45% 13,6% 31% 44% 2,7% 6% 43% 6,7% 15% 44% 3,0% 7% 45% 1,4% 3% 42%

2008/2015 2,6 2,4 1,1 2,2 2,0 1,1 2,9 2,8 1,0 2,3 2,1 1,1 2,4 2,2 1,1 2,9 2,6 1,1 2,1 2,1 1,0

2001/2008 2,3 2,2 1,0 2,0 1,9 1,1 2,5 2,5 1,0 2,0 2,0 1,0 3,2 3,1 1,0 1,8 1,7 1,0 2,6 2,4 1,1

2001/2015 6,0 5,3 1,1 4,5 3,8 1,2 7,2 6,8 1,1 4,6 4,3 1,1 7,6 6,8 1,1 5,2 4,5 1,2 5,5 4,9 1,1

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade
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Tabela 15 - Centro-Oeste: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

0,0% 28,2% 14,2% 1,5% 0,4% 8,8% 0,6% 1,1% 0,0% 0,7% 0,6% 0,3% 0,1% 0,5% 0,1% 1,1%

0,1% 39,9% 14,3% 0,8% 0,6% 9,7% 0,5% 1,3% 0,1% 0,9% 0,5% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 1,3%

0,2% 41,5% 14,9% 1,2% 0,7% 9,7% 0,7% 1,5% 0,1% 1,2% 0,7% 0,4% 0,2% 0,5% 0,2% 1,5%

0,1% 40,5% 13,9% 1,5% 0,7% 9,9% 0,8% 1,2% 0,1% 1,0% 0,6% 0,3% 0,1% 0,5% 0,1% 1,2%

0,2% 41,2% 14,1% 1,7% 0,8% 10,7% 0,6% 1,3% 0,1% 1,3% 0,8% 0,5% 0,2% 0,8% 0,2% 1,3%

0,2% 54,7% 16,6% 2,2% 2,2% 13,0% 0,9% 1,7% 0,1% 2,3% 1,2% 0,9% 0,5% 1,3% 0,3% 1,7%

0,7% 52,5% 18,7% 2,8% 3,2% 13,8% 1,4% 1,9% 0,3% 2,8% 1,9% 1,1% 0,9% 1,8% 0,4% 1,9%

1,2% 53,8% 18,9% 3,9% 4,2% 15,5% 1,5% 1,8% 0,9% 3,5% 2,4% 1,7% 1,4% 2,3% 0,5% 1,8%

1,3% 56,4% 20,5% 4,7% 5,1% 16,9% 1,3% 1,5% 1,1% 4,0% 3,1% 2,3% 1,9% 3,0% 0,5% 1,5%

1,6% 56,4% 21,8% 5,5% 5,9% 18,6% 1,6% 1,6% 1,1% 4,4% 3,4% 2,6% 2,0% 3,5% 0,7% 1,6%

2,4% 60,0% 21,3% 5,1% 7,4% 20,1% 1,7% 1,7% 1,9% 5,4% 3,9% 3,0% 3,0% 4,4% 1,0% 1,7%

2,6% 55,9% 23,1% 5,5% 8,0% 21,5% 2,0% 2,0% 2,1% 5,6% 4,6% 3,2% 3,2% 4,6% 1,0% 2,0%

3,0% 56,5% 23,1% 5,3% 8,9% 22,9% 1,8% 2,1% 2,3% 6,4% 4,9% 3,3% 4,1% 5,3% 1,0% 2,1%

3,4% 58,2% 24,8% 4,2% 11,1% 25,5% 2,1% 2,4% 2,7% 6,9% 5,5% 2,8% 4,6% 5,7% 1,2% 2,4%

2008/2015 18,6 1,9 1,3 1,9 7,7 1,6 2,2 1,7 2008/2015 18,1 3,8 3,2 3,3 15,2 4,0 6,9 1,7

2001/2008 4,6 1,1 1,3 1,5 3,5 1,8 1,5 1,2 2001/2008 8,2 2,5 2,9 2,5 5,2 3,1 2,7 1,2

2001/2015 86,0 2,1 1,7 2,8 26,6 2,9 3,2 2,1 2001/2015 148,1 9,4 9,6 8,2 78,6 12,4 18,7 2,1

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores 0,7% 13,3% 1,8% 64,5%

Pesos

Participações 

(2015)
0,2% 8,4% 6,6% 4,0%
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4.5 Analisando o Sudeste 

 

Ao iniciar a análise da região Sudeste do país, o primeiro dado a se destacar é o de 

incidência da pobreza no período. Em termos multidimensionais a região é a que menos 

reduziu a incidência da pobreza. No ano de 2001, a incidência era cerca de três vezes superior 

à encontrada em 2014. 

Retomando a pergunta deste trabalho, que visa entender se a redução da pobreza 

observada através dos parâmetros da renda se refletiram também nos acessos às capacidades e 

liberdades individuais, o Sudeste é a única região que de maneira consolidada ao longo desse 

período reduziu menos sua pobreza multidimensional do que a unidimensional (Gráfico 12). 

A pobreza centrada na renda tinha, no ano de 2001, uma incidência de aproximadamente 

quatro vezes superior que a do final do período analisado (2014). 

 

Gráfico 12 - Pobreza no Sudeste (incidência) 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Junto ao Centro-Oeste e Sul, as três regiões são as que apresentam a menor incidência 

de pobreza, seja pelo aspecto multidimensional, seja pelo unidimensional, seja no início do 

período, seja em seu final. A região apresenta cerca de 2% de incidência tanto para a pobreza 

medida pelos múltiplos indicadores quanto para a centrada na renda no ano de 2014 (Tabela 

16). 

Assim como em outras regiões nota-se que as metodologias de pobreza tinham um gap 

superior no início do período do que quando comparado ao final. No caso do Sudeste essa 
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diferença em 2001 era de aproximadamente três pontos percentuais, e praticamente inexiste 

em 2014. 

Sob o prisma das divisões setoriais, já neste momento do trabalho não é novidade que 

a região apresente a concentração da sua pobreza também no setor rural. O que chama a 

atenção nesse ponto é de como mesmo no início do período, quando a maior parte das regiões 

apresentavam grande incidência de pobreza em ambos setores, o Sudeste urbano 

experimentava um número de 3% e pouco superior a 6%, respectivamente para as medidas 

multidimensional e unidimensional. Esse número, em 2014, foi reduzido para 

aproximadamente 1 e 2%. 

O setor rural, no entanto, apresentou no início do período uma incidência próxima a 

30% para a medida multidimensional e pouco abaixo de 20% para a unidimensional. Estas 

incidências foram reduzidas para cerca de 7 e 4%, respectivamente. 

Nota-se também, a partir destas reduções ao menos duas características sobre a 

pobreza segmentada setorialmente na região: a primeira é que o gap entre a pobreza 

multidimensional nos setores se apresenta, não pela primeira vez, em proporções muito 

superiores às da medida unidimensional; a segunda, que a medida centrada na renda, 

comumente, apresenta níveis mais baixos de incidência para a pobreza rural e mais elevados 

para a pobreza urbana
11

.  

Uma particularidade da região Sudeste é a de que não é possível visualizar com 

clareza uma aceleração da pobreza multidimensional, mesmo na visualização setorial; já a 

redução da incidência unidimensional, ressaltada acima, teve também um componente até 

aqui contra-intuitivo de desaceleração. Nos primeiros sete anos da análise (de 2001 a 2007) a 

redução foi superior a duas vezes, enquanto para a segunda metade (de 2008 a 2014), cerca de 

uma vez e meia. Desaceleração que se mostra em proporções similares no setor urbano e 

rural. 

Ao analisar o M0 (Tabela 17) percebe-se também que a intensidade da pobreza 

multidimensional para a região Sudeste caiu ao longo do período. Ainda que o setor rural 

tenha observado uma diminuição em proporções similares às demais regiões e aos setores até 

aqui analisados, cerca de 5% a menos comparando o ano de 2015 ao ano de 2001, o setor 

urbano aparenta ter experimentado redução, mais acentuada, em cerca de 7%. 

                                                
11

 Os pontos serão retomados na conclusão deste trabalho, mas já nos remete à pouca precisão da medida 

estritamente financeira para a identificação da qualidade de vida, das diferentes facetas com que a pobreza se 

apresenta, principalmente no Brasil rural, e das desigualdades entre estes setores. 
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Já sob o prisma da divisão por estados federativos parece ter um claro agrupamento 

entre a pobreza dos quatro estados da região. Os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo 

apresentam números mais próximos de pobreza multidimensional – e notadamente mais 

elevados - enquanto os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro compartilham incidências 

inferiores e também próximas. Os dois primeiros, no início do período, apresentavam 

números perto de incidência entre 9 e 11% e no ano e 2015 entre 2 a 3%. São Paulo e Rio de 

Janeiro, em 2001, já possuiam incidência da pobreza multidimensional entre 2 e 3%, número 

que foi reduzido para próximo de 1% no final do período. 

Na mesma linha da observação realizada para os três primeiros anos do período (2001 

a 2003) para a região Norte, uma observação se faz necessária sobre os dados obtidos na 

medida multidimensional para o Sudeste: o ano de 2005 destoa muito dos dados do restante 

do período. A pobreza multidimensional para esse ano apresenta uma incidência de 

aproximadamente 9%, muito acima da medida de 5% do início do período aqui analisado. Ao 

observarmos os dados para os indicadores (censored e uncensored, Tabela 18) é possível 

perceber que o crescimento se dá em praticamente todos eles, não sendo possível apontar um 

dado problemático específico. Tão pouco há inconsistências visíveis sobre a distribuição da 

população rural e urbana (Anexo I). Vale, como último comentário sobre esse ponto, ressaltar 

que a partir de 2001 a pobreza foi reduzida constante e consistentemente, não aparentando 

razoabilidade no crescimento e decrescimento abrupto naquele ano; assim, esse dado será 

ignorado em nossas análises. 

Alinhada com as demais regiões, a grande redução da privação para o Sudeste também 

se dá no acesso à energia elétrica e aos bens, seja do ponto de vista centrado na pobreza 

(censored) seja do total (uncensored). No entanto, duas observações: primeira, novamente, a 

redução das privações em todos os indicadores (com exceção da mortalidade) é superior do 

ponto de vista centrado na pobreza do que para a população em geral; e, segunda, para os 

dados censored fica também evidente que a frequência das crianças em idade escolar nas 

escolas também contribui de maneira expressiva para a redução da pobreza na região, ainda 

que a redução apresentada, cerca de dezoito vezes, não tenha sido tão elevada quanto a dos 

dois primeiros indicadores, respectivamente cinquenta e cinco e trinta e oito vezes. 

Assim como observado na região Centro-Oeste, em 2015, os acessos à energia elétrica 

e a bens são praticamente totalizados, ou seja, a privação desses acessos é praticamente nula. 

Neste aspecto, o acesso à energia elétrica é, inclusive, superior ao acesso a bens, não havendo 
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praticamente nenhuma diferença ao se observar as privações para esse indicador no final do 

período na comparação entre os dados censoreds e uncensoreds. 

Camargo, Ribeiro e Guerra (2008) lembram que, em 2008, a meta de sessenta mil 

ligações, prevista para o estado de São Paulo do Programa “Luz para Todos”, já estava 

praticamente realizada e haviam ainda mais doze mil ligações confirmadas para 2008-2009. 

Os autores ainda chamam a atenção, no entanto, para a necessidade de revisão das metas e 

prazos, uma vez que fatores não previstos foram encarados ao longo do desenvolvimento 

desse programa. A chegada da energia elétrica, principalmente às áreas rurais, fez com que, 

por exemplo, famílias retornassem a esses locais, e novos lotes fossem ocupados, aumentando 

assim a demanda estimada inicialmente. 

Já para o acesso à água potável, mesmo que do ponto de vista uncensored a privação 

tenha se mantido praticamente constante, havendo cerca de 10% da população sem esse 

acesso em 2001 e praticamente 8% em 2015 – uma redução aproximada de 1,2 vezes - , do 

ponto de vista centrado na pobreza essa redução é bastante significativa, cerca de sete vezes, 

com a privação reduzindo de 2,6% no início do período para 0,4%. Afirmação esta que nos 

leva a entender como mesmo uma redução pequena do ponto de vista geral quando bem 

focalizada pode mudar a realidade da população abaixo da linha da pobreza de maneira 

drástica. 

É importante ressaltar ainda que os principais indicadores, os quais no final do período 

impactam a vida da população do Sudeste de maneira geral (uncensored), são a falta de 

acesso ao saneamento básico e à água potável, além do nível de escolaridade dos domicílios. 

Ao analisar a pobreza por meio dos indicadores censored esse quadro não se altera muito, mas 

o acesso a combustíveis de cozinha adequado e, principalmente, ao alto grau de exposição dos 

domicílios à mortalidade também desempenham papel fundamental nas privações das 

capacidades individuais e na degradação da população pobre da região. 
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Tabela 16 - Sudeste: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

 

 

H SE H M SE H SE Urbano H M SE Rural H SE Rural H M SE Rural
H Minas 

Gerais

H M Minas 

Gerais

H Espirito 

Santo

H M Espirito 

Santo

H Rio de 

Janeiro

H M Rio de 

Janeiro
H São Paulo

H M São 

Paulo

1% 1% 6% 2% 2% 1% 1%

2% 2% 1% 2% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1%

2% 3% 1% 2% 9% 4% 3% 3% 2% 4% 1% 3% 1% 2%

2% 2% 1% 2% 9% 5% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 2%

2% 2% 1% 2% 10% 5% 4% 3% 2% 3% 1% 2% 1% 2%

2% 3% 1% 2% 13% 5% 5% 3% 2% 4% 1% 2% 1% 2%

2% 3% 1% 2% 15% 7% 5% 4% 4% 4% 1% 2% 1% 2%

3% 3% 2% 3% 17% 7% 6% 4% 4% 4% 2% 3% 2% 2%

3% 3% 1% 3% 18% 8% 7% 4% 4% 5% 1% 3% 1% 3%

9% 4% 3% 4% 35% 13% 7% 6% 6% 7% 2% 3% 2% 3%

4% 5% 2% 4% 23% 11% 8% 7% 6% 6% 2% 4% 2% 4%

4% 6% 2% 6% 24% 16% 9% 9% 8% 9% 2% 5% 2% 5%

4% 6% 2% 5% 27% 16% 10% 9% 7% 8% 2% 3% 2% 4%

5% 8% 3% 6% 29% 19% 11% 11% 9% 13% 3% 5% 2% 5%

2008/2014 1,6 1,5 1,2 1,5 2,0 1,6 1,9 1,5 2,4 2,3 1,2 1,5 1,3 1,5

2001/2007 1,7 2,3 1,6 2,2 1,7 2,8 1,7 2,6 2,6 2,9 1,7 1,7 1,6 2,1

2001/2014 3,1 4,1 2,3 3,8 3,9 4,6 3,8 4,5 5,5 7,2 2,4 3,3 2,2 3,5

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)
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Tabela 17 - Sudeste: MPI 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

 

MPI SE H A
MPI SE 

Urbano
H A MPI SE Rural H A

MPI Minas 

Gerais
H A

MPI Espirito 

Santo
H A

MPI Rio de 

Janeiro
H A

MPI São 

Paulo
H A

0,4% 1% 36% 0,3% 1% 34% 2,3% 6% 39% 0,7% 2% 37% 0,7% 2% 38% 0,3% 1% 35% 0,2% 1% 36%

0,6% 2% 37% 0,4% 1% 36% 2,9% 7% 40% 1,1% 3% 39% 0,6% 2% 36% 0,4% 1% 36% 0,4% 1% 36%

0,6% 2% 37% 0,4% 1% 36% 3,5% 9% 40% 1,1% 3% 39% 0,7% 2% 37% 0,5% 1% 38% 0,4% 1% 36%

0,6% 2% 38% 0,4% 1% 36% 3,6% 9% 40% 1,1% 3% 38% 1,1% 3% 39% 0,4% 1% 38% 0,4% 1% 37%

0,7% 2% 37% 0,4% 1% 36% 4,0% 10% 40% 1,5% 4% 38% 0,8% 2% 37% 0,4% 1% 36% 0,4% 1% 36%

0,8% 2% 39% 0,4% 1% 37% 5,4% 13% 42% 2,0% 5% 41% 0,9% 2% 41% 0,4% 1% 37% 0,4% 1% 37%

1,0% 2% 39% 0,5% 1% 38% 6,2% 15% 41% 2,1% 5% 40% 1,6% 4% 40% 0,5% 1% 39% 0,5% 1% 37%

1,1% 3% 40% 0,6% 2% 38% 7,0% 17% 42% 2,6% 6% 41% 1,4% 4% 39% 0,7% 2% 39% 0,6% 2% 37%

1,1% 3% 41% 0,6% 1% 39% 7,7% 18% 42% 2,8% 7% 42% 1,8% 4% 41% 0,6% 1% 40% 0,5% 1% 39%

3,9% 9% 44% 1,5% 3% 43% 15,7% 35% 45% 3,1% 7% 42% 2,7% 6% 43% 0,7% 2% 43% 0,7% 2% 40%

1,5% 4% 42% 0,8% 2% 41% 9,7% 23% 42% 3,5% 8% 42% 2,3% 6% 39% 0,7% 2% 41% 0,7% 2% 40%

1,6% 4% 42% 0,8% 2% 41% 10,6% 24% 43% 3,8% 9% 43% 3,2% 8% 43% 0,7% 2% 41% 0,7% 2% 40%

1,8% 4% 42% 0,9% 2% 41% 11,5% 27% 43% 4,4% 10% 43% 2,9% 7% 43% 0,8% 2% 41% 0,8% 2% 40%

2,1% 5% 43% 1,1% 3% 42% 12,5% 29% 44% 4,7% 11% 44% 4,0% 9% 43% 1,2% 3% 41% 1,0% 2% 41%

2008/2015 2,4 2,3 1,1 2,0 1,9 1,1 2,7 2,6 1,0 2,9 2,6 1,1 2,4 2,3 1,1 1,7 1,5 1,1 2,2 2,1 1,0

2001/2008 2,1 2,0 1,1 2,1 1,9 1,1 2,0 1,9 1,1 2,2 2,0 1,1 2,5 2,3 1,1 2,3 2,1 1,1 1,9 1,7 1,1

2001/2015 5,2 4,4 1,2 4,3 3,5 1,2 5,5 4,9 1,1 6,4 5,4 1,2 6,0 5,3 1,1 3,8 3,2 1,2 4,1 3,6 1,1

*MPI: M0 - Multidimensional Poverty Index 

*H: Incidência

*A: Intensidade
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Tabela 18 - Sudeste: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

0,0% 7,9% 8,0% 1,9% 0,4% 8,2% 0,3% 0,7% 0,0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 0,7%

0,0% 9,2% 8,1% 1,7% 0,5% 8,6% 0,5% 1,1% 0,0% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1% 1,1%

0,1% 8,7% 8,3% 2,1% 0,5% 9,0% 0,4% 1,0% 0,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,7% 0,1% 1,0%

0,0% 8,7% 8,2% 2,1% 0,7% 9,3% 0,6% 1,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 0,6% 0,1% 1,0%

0,0% 10,1% 9,2% 2,4% 0,9% 9,9% 0,6% 1,1% 0,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1%

0,2% 12,6% 7,9% 2,9% 1,6% 11,7% 0,9% 1,0% 0,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,4% 1,2% 0,3% 1,0%

0,2% 12,2% 8,4% 3,0% 2,1% 12,3% 0,9% 1,2% 0,1% 1,3% 1,2% 1,1% 0,5% 1,4% 0,2% 1,2%

0,2% 11,8% 8,8% 3,3% 2,6% 12,8% 1,2% 1,4% 0,2% 1,6% 1,4% 1,2% 0,7% 1,7% 0,3% 1,4%

0,4% 13,7% 8,4% 3,6% 3,3% 14,1% 1,0% 1,1% 0,4% 1,8% 1,5% 1,4% 0,9% 1,8% 0,4% 1,1%

3,4% 33,6% 19,3% 11,0% 12,1% 21,9% 1,8% 2,1% 2,9% 7,7% 6,4% 5,7% 5,9% 7,1% 1,1% 2,1%

0,6% 14,8% 9,0% 4,2% 4,0% 16,3% 1,2% 1,3% 0,5% 2,3% 1,9% 1,8% 1,3% 2,4% 0,6% 1,3%

0,7% 15,4% 9,5% 4,8% 4,5% 17,2% 1,2% 1,4% 0,6% 2,5% 2,0% 2,0% 1,6% 2,7% 0,5% 1,4%

0,8% 16,1% 9,5% 4,0% 4,9% 18,5% 1,4% 1,5% 0,7% 2,9% 2,3% 2,2% 1,8% 3,0% 0,6% 1,5%

1,0% 17,4% 9,9% 4,0% 5,7% 19,9% 1,7% 1,8% 0,8% 3,2% 2,6% 2,2% 2,2% 3,6% 0,8% 1,8%

2008/2015 8,8 1,5 1,1 1,5 5,2 1,5 2,7 1,7 2008/2015 8,9 3,4 3,1 3,3 9,1 3,7 5,3 1,7

2001/2008 4,6 1,4 1,2 1,3 2,8 1,6 1,8 1,5 2001/2008 6,1 2,4 2,2 2,1 4,2 2,5 3,4 1,5

2001/2015 40,6 2,2 1,2 2,1 14,4 2,4 4,8 2,4 2001/2015 54,9 8,1 6,9 6,8 38,0 9,3 18,0 2,4

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores

uncensored headcount censored headcount

Padrão de vida Educação Padrão de vida Educação

2015 2015

2014 2014

2013 2013

2012 2012

2011 2011

2009 2009

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2004 2004

2003 2003

2002 2002

2001 2001
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1,0% 16,3% 2,0% 62,7%

Pesos

Participações 

(2015)
0,3% 6,7% 6,4% 5,5%
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4.6 Analisando o Sul 

 

O desfecho dessa análise regional é da região Sul. Assim como já colocado nos 

itens anteriores deste capítulo, as características dessa região são bastante próximas às 

das regiões Centro-Oeste e Sudeste, especificamente em termos de incidência de 

pobreza e nível dos indicadores. Assim, a incidência da pobreza multidimensional e 

unidimensional para a região Sul no início do período analisado estava em torno de 6 a 

7% e no final do período entre 1 e 2%, experimentando uma redução de 

aproximadamente três vezes nos primeiros quatorze anos deste milênio (Tabela 19). 

O Sul é, portanto, a região que mais apresenta similaridade entre os dados 

multidimensionais e unidimensionais, tanto pela incidência quanto pela redução e 

velocidade desta redução ao longo do tempo. Ao abrirmos os dados por setores e 

estados algumas diferenças saltam à tona, mas isso não exclui a similaridade dos dados 

para a região de forma consolidada (Gráfico 12). 

 

Gráfico 13 - Pobreza no Sul (incidência) 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Sobre a divisão em setores, mais uma vez características similares às até aqui 

destacas; isto é, a concentração da pobreza se dá no setor rural e com maior intensidade 

no início do período, quando as taxas de incidência da pobreza eram mais elevadas. Ao 

observarmos o final do período, precisamente o ano de 2014, nota-se que a pobreza 

unidimensional é praticamente igual entre os setores, dado não acompanhado sob a ótica 

multidimensional. Para esta, a pobreza rural ainda representa a grande parte da pobreza 

da região (5% de incidência contra aproximadamente 1% do setor urbano). 
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A “subestimação” da pobreza rural pela medida unidimensional é um dos 

padrões observados e acima mencionados. Ainda que no início do período analisado 

este dado fique mais evidente, provavelmente por apresentar uma pobreza muito 

superior, é também comum vermos essa discrepância ao final do período. No exemplo 

da região Sul, objeto desta etapa do trabalho, a pobreza multidimensional era cerca de 

um quarto da população em 2001, enquanto a unidimensional em menos de 15%, sendo 

que este número foi reduzido respectivamente para 5% e aproximadamente para 2%, 

como já mencionado. 

No sentido contrário observamos a relação entre as pobrezas multidimensional e 

unidimensional para o setor urbano, ou seja, uma incidência de pobreza maior quando 

analisado sob o aspecto financeiro. A diferença, neste ponto, é que no início do período 

era de 3% contra 4,5%; é praticamente inexistente no ano de 2014, quando ambas estão 

em torno de 1%. Dado esse que nos chama a atenção para como os acessos às liberdades 

que fazem parte da formação do padrão de vida, da educação e também da saúde, são 

mais intensos dentro das áreas urbanas e de maneira também mais independente dos 

recursos financeiros. 

É importante também perceber que, ainda que a pobreza do setor rural seja 

maior do que a urbana (e esta constatação independe da metodologia utilizada), a sua 

redução de incidência é superior, principalmente sob o ponto de vista unidimensional, 

em que a pobreza em 2001 era mais de sete vezes superior à de 2014. Essa redução está 

entre as maiores até aqui observadas. 

A redução multidimensional acima destacada, diferentemente com o até aqui 

observado, não apresenta nenhuma aceleração aparente ao comparar a redução do 

primeiro período (2001 a 2007) com o do segundo (2008 a 2014), seja nos dados 

consolidados, seja no urbano, seja no rural. Já do ponto de vista unidimensional há 

aceleração na redução da incidência quando comparado os primeiros sete anos com os 

últimos, ainda que as taxas de redução estejam muito próximas. 

Como apontado ao longo dos itens anteriores, é possível visualizar por meio do 

Adjusted Headcount Ratio (Tabela 20) que a redução da pobreza para o índice 

multidimensional (M0) é mais acentuada do que meramente analisando a incidência 

dela, consequência da também redução na intensidade (A) da pobreza multidimensional, 

que não difere das demais observadas (cerca de 5% de redução ao longo do período). 

Analisando a pobreza da região Sul a partir da quebra por estados federativos, o 

primeiro ponto a ser destacado é o de que os três estados da região apresentam números 
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muito próximos e assim, diferentemente das demais regiões, não é possível segmentar 

grupos com características muito distintas. Ainda assim, o Paraná, da perspectiva 

multidimensional, é o estado que apresenta a maior incidência da pobreza no início do 

período, com cerca de 8%; Santa Catarina vem logo abaixo com aproximadamente 7%; 

e Rio Grande do Sul, 6%. 

Já na perspectiva unidimensional, ainda que o Paraná continue o Estado com 

maior incidência de pobreza (cerca de 8%), o Rio Grande do Sul inverte a posição com 

Santa Catarina, apresentando, respectivamente, mais de 5% e menos de 4%. 

Após a redução da incidência no período, os números dos estados ficam 

basicamente iguais, entre 1 e 2%. Essa redução é pouco mais intensa, tanto do ponto de 

vista multi quanto unidimensional, no estado do Paraná, uma vez que ele apresentava 

maior incidência no início do período, conforme descrito. Nesse ponto é possível 

perceber que há leve aceleração nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 

na redução da pobreza por meio de ambas as metodologias. O que ocorre, a fim de que 

essa redução seja apenas percebida nos números consolidados da incidência 

unidimensional como constatado acima, é que ao contrário do que percebemos até aqui, 

o estado do Paraná apresentou desaceleração na redução da pobreza multidimensional 

comparando os primeiros e os últimos sete anos da análise. 

Ao nos debruçarmos sobre os indicadores fica evidente que as reduções de 

privação do acesso à energia elétrica e a bens é muito superior aos demais, seja do ponto 

de vista censored seja uncensored (Tabela 21). Mais uma vez, todos os indicadores com 

exceção da mortalidade apresentam reduções no aspecto censored muito superiores ao 

uncensored. 

Vale ressaltar nesse ponto que as reduções apresentadas para os indicadores de 

energia elétrica e bens são os maiores identificados ao longo de todo o trabalho. 

Enquanto o primeiro experimentou uma redução em cerca de 70 (setenta) vezes do 

ponto de vista uncensored e maior do que 350 (trezentos e cinquenta) vezes no 

censored, o segundo reduziu cerca de 30 (trinta) e 100 (cem) vezes, respectivamente. 

Ao final do período aqui analisado, é praticamente inexistente a população que 

experimenta privações nos acessos a esses dois indicadores. 

Essa redução apresenta uma aceleração clara quando comparados os primeiros 

anos (de 2001 a 2008) em relação aos últimos (de 2008 a 2015), e isso se evidencia de 

maneira mais intensa sob o ponto de vista da pobreza. Curiosamente, o acesso a bens, 

de acordo com o uncensored, apresenta desaceleração, ainda que amena. Esse número 
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parece estar muito relacionado à alta redução entre os anos de 2001 e 2002, quando a 

privação uncensored do acesso a bens sai de um número maior que 11% para um 

inferior a 5%. 

Não mais surpresa nas análises deste trabalho, o acesso a saneamento básico e a 

água potável aparecem nos números gerais como as maiores privações da região Sul, 

aqui acompanhados também do indicador de escolaridade, todos entre 11 e 12%. Do 

ponto de vista da pobreza esses indicadores também são os grandes formadores das 

privações, mas junto ao acesso a combustível de cozinha adequado e principalmente da 

alta exposição à mortalidade. 

A mortalidade, portanto, é o indicador que mais compõe a pobreza e o que 

menos experimentou redução do ponto de vista censored, cerca de duas vezes, muito 

abaixo dos demais que tiveram todos reduções acima de oito vezes.
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Tabela 19 - Sul: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

H S H M S H S Urbano
H M S 

Urbano
H S Rural H M S Rural H Paraná H M Paraná

H Santa 

Catarina

H M Santa 

Catarina

H Rio 

Grande do 

Sul

H M Rio 

Grande do 

Sul

1% 1% 4% 2% 2% 1%

2% 1% 1% 1% 5% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2%

2% 2% 1% 2% 5% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2%

2% 2% 1% 2% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 2%

2% 2% 1% 2% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3% 2% 1% 2% 9% 4% 3% 3% 3% 14% 3% 2%

3% 2% 1% 2% 11% 5% 4% 3% 3% 1% 2% 2%

3% 3% 2% 2% 10% 5% 4% 3% 3% 1% 3% 3%

4% 3% 2% 2% 14% 6% 4% 3% 4% 1% 4% 3%

4% 4% 2% 3% 16% 8% 5% 4% 4% 2% 4% 4%

5% 4% 2% 3% 17% 10% 6% 5% 4% 2% 4% 5%

5% 5% 2% 5% 17% 9% 6% 6% 4% 3% 5% 5%

6% 5% 2% 4% 20% 10% 6% 5% 5% 3% 6% 5%

7% 6% 3% 5% 25% 15% 8% 8% 7% 4% 6% 5%

2008/2014 1,9 1,8 1,4 1,6 2,1 2,4 2,4 2,1 1,6 1,7 1,6 1,5

2001/2007 2,0 2,2 1,5 1,9 2,4 2,7 2,0 3,0 2,1 3,2 2,1 1,6

2001/2014 4,5 4,6 3,1 3,6 4,7 7,6 5,2 6,5 3,9 4,4 4,1 3,5

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)
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Tabela 20 - Sul: MPI 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

 

MPI S H S A S
MPI S 

Urbano

H 

Urbano 

S

A 

Urbano 

S

MPI S Rural
H Rural 

S

A Rural 

S
MPI Paraná

H 

Paraná

A 

Paraná

MPI Santa 

Catarina

H Santa 

Catarina

A Santa 

Catarina

MPI Rio 

Grande do 

Sul

H Rio 

Grande 

do Sul

A Rio 

Grande 

do Sul

0,5% 1% 36% 0,4% 1% 35% 1,5% 4% 38% 0,6% 2% 36% 0,6% 2% 37% 0,4% 1% 36%

0,6% 2% 38% 0,3% 1% 36% 2,1% 5% 40% 0,6% 2% 39% 0,7% 2% 37% 0,5% 1% 37%

0,7% 2% 38% 0,5% 1% 37% 2,1% 5% 39% 0,8% 2% 38% 0,7% 2% 38% 0,6% 2% 37%

0,8% 2% 39% 0,5% 1% 38% 2,3% 6% 39% 0,8% 2% 38% 0,7% 2% 42% 0,8% 2% 38%

0,7% 2% 37% 0,5% 1% 37% 1,9% 5% 38% 0,8% 2% 38% 0,6% 2% 37% 0,6% 2% 38%

1,1% 3% 39% 0,5% 1% 40% 3,7% 9% 39% 1,2% 3% 40% 1,1% 3% 40% 1,0% 3% 38%

1,2% 3% 40% 0,5% 1% 39% 4,3% 11% 40% 1,5% 4% 40% 1,1% 3% 39% 0,9% 2% 40%

1,4% 3% 41% 0,8% 2% 39% 4,3% 10% 42% 1,6% 4% 41% 1,3% 3% 39% 1,2% 3% 42%

1,6% 4% 40% 0,7% 2% 40% 5,9% 14% 40% 1,6% 4% 41% 1,6% 4% 40% 1,6% 4% 40%

1,8% 4% 42% 0,7% 2% 42% 6,5% 16% 42% 2,0% 5% 43% 1,7% 4% 41% 1,5% 4% 41%

2,0% 5% 41% 1,0% 2% 42% 6,9% 17% 41% 2,5% 6% 42% 1,6% 4% 40% 1,8% 4% 41%

2,1% 5% 42% 1,0% 2% 41% 7,3% 17% 42% 2,3% 6% 42% 1,8% 4% 42% 2,0% 5% 42%

2,4% 6% 42% 1,0% 2% 43% 8,4% 20% 42% 2,5% 6% 43% 2,3% 5% 42% 2,4% 6% 41%

3,0% 7% 43% 1,3% 3% 43% 10,5% 25% 43% 3,5% 8% 44% 2,8% 7% 41% 2,6% 6% 43%

2008/2015 2,3 2,1 1,1 1,5 1,4 1,1 2,9 2,7 1,1 2,6 2,4 1,1 1,8 1,7 1,1 2,2 2,0 1,1

2001/2008 2,5 2,3 1,1 2,4 2,1 1,1 2,4 2,3 1,1 2,3 2,1 1,1 2,6 2,5 1,1 2,9 2,7 1,1

2001/2015 5,8 4,9 1,2 3,7 3,0 1,2 7,0 6,1 1,1 6,0 5,0 1,2 4,8 4,3 1,1 6,3 5,2 1,2

*MPI: Multidimensional Poverty Index

*H: Incidência

*A: Intensidade
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Tabela 21 - Sul: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

0,0% 12,9% 12,0% 6,0% 0,4% 11,4% 0,4% 0,9% 0,0% 0,6% 0,6% 0,5% 0,0% 0,6% 0,1% 0,9%

0,0% 19,2% 12,3% 4,7% 0,3% 11,7% 0,6% 0,9% 0,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,1% 0,7% 0,1% 0,9%

0,0% 19,2% 12,2% 6,2% 0,3% 12,1% 0,5% 1,1% 0,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1%

0,0% 17,4% 13,0% 5,9% 0,4% 12,4% 0,6% 1,2% 0,0% 1,1% 0,9% 0,8% 0,1% 1,0% 0,1% 1,2%

0,1% 17,3% 13,5% 6,7% 0,7% 12,9% 0,6% 1,0% 0,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,2% 0,8% 0,1% 1,0%

0,2% 20,5% 15,4% 8,5% 1,2% 14,4% 1,0% 1,0% 0,2% 1,9% 1,6% 1,5% 0,3% 1,8% 0,4% 1,0%

0,5% 24,6% 16,6% 7,9% 1,8% 15,1% 1,0% 1,0% 0,4% 2,2% 1,9% 1,8% 0,6% 2,0% 0,4% 1,0%

0,4% 22,0% 15,7% 8,7% 1,9% 16,6% 1,2% 1,5% 0,3% 2,2% 1,7% 1,6% 0,7% 2,1% 0,5% 1,5%

0,7% 24,1% 15,8% 11,3% 2,4% 18,2% 1,0% 1,3% 0,5% 3,0% 2,5% 2,5% 0,8% 2,9% 0,5% 1,3%

0,9% 25,2% 16,9% 11,9% 3,3% 19,0% 1,3% 1,1% 0,7% 3,4% 2,9% 2,9% 1,2% 3,3% 0,6% 1,1%

1,0% 26,1% 17,1% 12,2% 4,0% 19,9% 1,4% 1,4% 0,8% 3,9% 3,2% 3,2% 1,4% 3,8% 0,7% 1,4%

1,1% 27,0% 17,6% 12,8% 4,3% 20,3% 1,3% 1,4% 1,0% 3,8% 3,2% 3,3% 1,7% 3,8% 0,7% 1,4%

1,3% 29,3% 17,8% 12,2% 4,6% 22,7% 1,4% 1,5% 1,1% 4,5% 3,8% 3,6% 1,9% 4,6% 0,8% 1,5%

2,2% 32,5% 19,2% 11,6% 11,6% 24,7% 1,9% 1,8% 1,9% 5,7% 4,7% 4,5% 2,9% 5,6% 1,0% 1,8%

2008/2015 15,2 1,9 1,4 1,3 5,1 1,3 2,5 1,1 2008/2015 72,1 3,6 3,2 3,6 22,3 3,3 4,4 1,1

2001/2008 4,7 1,3 1,2 1,5 6,3 1,6 1,9 1,8 2001/2008 4,9 2,6 2,5 2,5 4,7 2,8 2,4 1,8

2001/2015 71,5 2,5 1,6 1,9 32,1 2,2 4,8 2,1 2001/2015 353,3 9,5 8,2 9,2 105,4 9,3 10,4 2,1

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores

uncensored headcount censored headcount

Padrão de vida Educação Padrão de vida Educação
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4.7 Analisando os setores 
 

 

Após a análise regional dos números encontrados para a pobreza unidimensional 

e multidimensional e das privações identificadas em cada um dos indicadores, fica 

evidente que há uma grande diferença setorial ao compararmos o Brasil rural do urbano. 

Ainda assim, faz-se necessário que algumas análises setoriais, mesmo já descritas nos 

itens anteriores, sejam explicitadas nesta etapa do trabalho. 

 Definitivamente o ponto de destaque é de que a concentração da pobreza 

brasileira se dá, definitivamente, no meio rural do país (Gráfico 14). No último dado do 

período, 2015, a pobreza multidimensional rural era de aproximadamente 8% da 

população, enquanto a urbana, de 1%. Esta razão (de 1 para 8) não é muito distante da 

razão encontrada no início do período, ano de 2001, quando o setor rural possuía 

assustadores 45% da população abaixo da linha da pobreza e o urbano cerca de 5% 

(razão de 1 para 9). Esta constatação ilustra o fato de que não houve redução na 

desigualdade da pobreza ao compararmos a área urbana e rural brasileira, muito embora 

os números tenham sido drasticamente reduzidos em ambos.   

 

Gráfico 14 - Pobreza brasileira urbana e rural em 2014

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ademais, é importante perceber que o setor rural, diferentemente do urbano, 

apresentou aceleração ao compararmos a redução da pobreza multidimensional do início 

do período ao seu final. Neste ponto destacam-se os dados censoreds (Gráfico 15) 
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observados para os setores: primeiramente, fica claro que a grande aceleração da 

redução na pobreza rural se deu por meio da diminuição da privação do indicador de 

bens e, principalmente, do acesso à energia elétrica (Tabela 22); em seguida, o setor 

urbano apresentou na grande maioria dos indicadores aceleração na redução nas 

privações, com exceção do indicador de mortalidade e educação infantil que, 

definitivamente, foram entraves para a aceleração da redução da pobreza do setor como 

um todo (Tabela 23).  De maneira mais conclusiva, é, sim, possível afirmar que o 

segundo período analisado é mais intenso na redução da pobreza multidimensional 

brasileira, principalmente para o setor rural. 

 

Gráfico 15 - Participação dos indicadores na pobreza rural do Brasil (2015) 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Já para o setor urbano e também, mais especificamente para o metropolitano, 

nota-se que do ponto de vista centrado na pobreza (censored) a mortalidade é de 

maneira absoluta o indicador mais significativo (Gráfico 16) – aqui, foi feita uma 

distinção entre o setor urbano como um todo e os setores consolidados das regiões 

metropolitanas do país; os dados (tanto censored quanto uncensored) não apresentaram, 

no entanto, diferença significativa em relação aos dados da região urbana e, por isso, 

não foram incluídos no trabalho. Este ponto – a relevância dos dados de mortalidade - 

não é evidenciado em trabalho similares como o de Fahel, Teles e Caminhas (2016). 

Provavelmente esse fato ocorre pois o indicador de mortalidade atua de forma menos 

intensa no modelo proposto pela OPHI sem as alterações utilizadas pela PNUD . A 

definição do indicador utilizado em nosso trabalho (que segue o modelo da PNUD), 
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ainda que já apresentado no capítulo de descrição metodológica, mas sem prejuízo de 

ser repetido neste momento, considera todos os moradores de um domicílio onde uma 

mulher (entre 12 e 35 anos) tenha relatado a perda de um ou mais filho. Nesse aspecto, 

portanto, é considerado privado. 

 

Gráfico 16 - Participação dos indicadores na pobreza urbana do Brasil (2015) 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Na análise dos indicadores sem o viés da pobreza (uncensored), fica nítido que 

os setores partilham a privação no acesso ao saneamento básico e à água potável e no 

nível de escolaridade dos domicílios, os quais estão entre os principais problemas 

sociais. Para o caso do setor rural, no entanto, esses números são muito superiores aos 

demais, atingindo, respectivamente, 62%, 65% e 24% da população geral. Esse número 

é tão dramático que em uma comparação superficial podemos dizer que nesse setor o 

problema do acesso ao saneamento adequado e à água potável é quase três vezes pior na 

atualidade do que era o problema de acesso à energia elétrica – tantas vezes citado neste 

trabalho – no início do período analisado 

Por fim, outra característica destoante entre os setores é de que o acesso ao 

combustível de cozinha adequado (ainda pelos dados uncensoreds) não é uma questão 

relevante para os setores urbano e metropolitano. No entanto, os números encontrados 

para o setor rural é de que essa questão é tão ou mais relevante que o indicador de nível 

de escolaridade, sendo que aproximadamente um quarto (25%) da população está 

privada nesse aspecto.
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Tabela 22 - Brasil Rural: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

1,5% 62,1% 64,7% 25,9% 5,9% 23,9% 1,0% 1,9% 1,0% 7,1% 6,9% 5,5% 2,6% 6,0% 0,5% 1,9%

8,9% 75,7% 68,3% 36,6% 24,4% 37,0% 2,2% 3,2% 7,3% 22,3% 20,5% 17,7% 14,7% 19,5% 1,5% 3,2%

19,6% 81,8% 74,7% 45,7% 38,8% 49,1% 3,7% 4,0% 16,9% 36,3% 33,6% 28,6% 28,2% 32,1% 3,3% 4,0%

23,6% 86,3% 78,9% 42,7% 45,8% 59,4% 4,5% 4,6% 21,4% 43,3% 40,5% 31,5% 35,9% 40,3% 4,0% 4,6%

2008/2015 6,0 1,2 1,1 1,4 4,1 1,5 2,2 1,7 2008/2015 7,1 3,1 3,0 3,2 5,7 3,3 3,3 1,7

2001/2008 2,6 1,1 1,2 1,2 1,9 1,6 2,0 1,5 2001/2008 2,9 1,9 2,0 1,8 2,4 2,1 2,6 1,5

2001/2015 15,9 1,4 1,2 1,6 7,7 2,5 4,6 2,5 2001/2015 20,9 6,1 5,9 5,7 13,8 6,8 8,5 2,5

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores

uncensored headcount censored headcount

Padrão de vida Educação Padrão de vida Educação

2015 2015

2008 2008

2004 2004

2001 2001

re
d

u
ç

õ
e

s

re
d

u
ç

õ
e

s

5,3% 30,7% 2,4% 19,2%

Pesos

Participações 

(2015)
2,1% 14,6% 14,2% 11,3%
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Tabela 23 - Brasil Urbano: Uncensored e Censored Headcounts 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

D Saúde D Saúde

I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade I eletricidade saneamento agua potável combustível bens educação educação inf mortalidade

0,0% 13,2% 6,5% 1,0% 0,6% 8,8% 0,5% 1,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 1,0%

0,1% 19,9% 7,1% 2,1% 3,8% 13,0% 1,2% 1,5% 0,1% 1,1% 0,5% 0,5% 0,7% 1,1% 0,4% 1,5%

0,4% 24,6% 8,0% 3,6% 7,4% 18,1% 1,6% 1,9% 0,3% 2,5% 1,3% 1,3% 1,9% 2,7% 0,8% 1,9%

0,8% 26,9% 9,0% 2,7% 9,2% 22,2% 2,1% 2,6% 0,6% 3,6% 2,0% 1,3% 2,9% 3,9% 1,1% 2,6%

2008/2015 7,7 1,5 1,1 2,1 6,0 1,5 2,1 1,6 2008/2015 12,2 3,5 3,1 5,4 11,7 4,3 2,8 1,6

2001/2008 5,4 1,3 1,3 1,3 2,4 1,7 1,8 1,7 2001/2008 6,8 3,2 3,9 2,7 4,1 3,4 3,2 1,7

2001/2015 41,1 2,0 1,4 2,6 14,4 2,5 3,7 2,7 2001/2015 82,9 11,3 12,1 14,8 47,8 14,9 8,9 2,7

*D: Dimensões 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 16,7% 16,7% 33,3%

*I: Indicadores

uncensored headcount censored headcount

Padrão de vida Educação Padrão de vida Educação

2015 2015

2008 2008

2004 2004

2001 2001

re
d

u
ç

õ
e

s

re
d

u
ç

õ
e

s

0,9% 10,1% 4,9% 75,5%

Pesos

Participações 

(2015)
0,1% 5,0% 2,6% 1,3%
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4.8 Pobreza unidimensional em 2015 
 

Para concluir este capítulo do trabalho, é necessário separar a análise dos dados 

divulgados pelo Banco Mundial para a pobreza unidimensional do ano de 2015. Estes 

números não foram considerados nas análises anteriores e parecem relevantes pelo 

movimento notado, merecendo um item específico. 

 A pobreza centrada na renda aumentou no Brasil entre os anos 2014 e 2015. O 

aumento representou mais de 15% na comparação ano a ano, o que significa que a 

população abaixo da medida de $1,90 diário aumentou no país, em 2014, de 3,7% para 

cerca de 4,3% em 2015 (Tabela 24). 

 Setorialmente, os impactos foram sentidos tanto na área rural como urbana do 

país, em que os percentuais aumentaram na comparação anual, mas não chegaram a 

exceder no ano de 2013. Regionalmente a medida foi similar, atingindo sem exceção 

todas as regiões do Brasil. Destaca-se, contudo, o impacto extremamente alto dos dados 

para a região Sudeste, que, em 2014, apresentou um percentual de 1,8% e, em 2015, 

cerca de 6,7%, levando a região para a mesma pobreza identificada no início do período 

analisado neste trabalho (entre 2001 e 2002 como é possível visualizar na Tabela 24). É 

pouco provável, entretanto, que tal dado represente, de fato, a realidade da região. Seria 

preciso detalhar com cuidado as características das informações de renda domiciliar 

para a PNAD de 2015 e entender se houve, para o caso do Sudeste, alguma alteração 

expressiva que represente este impacto. 

 Por fim, comparando as abordagens multidimensional e unidimensional, a 

redução da pobreza desde o início do período analisado, que já era mais notável na 

primeira, passa a ser ainda maior.  Assim, fica como um dos pontos de atenção deste 

trabalho a maneira pela qual seja possível no mesmo período analisar movimentos 

díspares entre medidas, quando em outros momentos parecem tão próximas. É visível, 

portanto, que a pobreza centrada na renda seja mais suscetível – e com mais rapidez – às 

questões inflacionárias e cambiais que afetou a economia dos anos mais recentes no 

Brasil.
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Tabela 24 - 2015: Incidência Multidimensional e Unidimensional 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nota: Utilizando os dados PNAD (IBGE) 

H Brasil H M Brasil H Urbano
H M 

Urbano
H Rural H M Rural H N H M N H NE H M NE H SE H M SE H S H M S H MPI CO H M CO

2% 4% 1% 3% 8% 11% 5% 6% 4% 8% 1% 7% 1% 2% 1% 2%

2% 4% 1% 3% 9% 10% 5% 5% 4% 7% 2% 2% 2% 1% 2% 1%

3% 5% 2% 4% 11% 12% 6% 7% 5% 8% 2% 3% 2% 2% 2% 2%

3% 5% 2% 3% 12% 12% 7% 6% 5% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

4% 6% 2% 4% 14% 14% 9% 8% 6% 10% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

5% 6% 2% 5% 20% 15% 10% 8% 9% 11% 2% 3% 3% 2% 3% 3%

6% 6% 2% 5% 23% 15% 11% 8% 11% 12% 2% 3% 3% 2% 3% 3%

7% 8% 3% 6% 26% 18% 13% 10% 13% 14% 3% 3% 3% 3% 4% 4%

8% 8% 3% 5% 31% 19% 16% 9% 16% 15% 3% 3% 4% 3% 5% 4%

9% 10% 3% 7% 35% 22% 18% 11% 18% 17% 9% 4% 4% 4% 5% 5%

10% 11% 4% 8% 37% 23% 19% 13% 19% 19% 4% 5% 5% 4% 6% 5%

10% 13% 4% 10% 38% 27% 10% 14% 21% 23% 4% 6% 5% 5% 7% 8%

10% 12% 5% 9% 42% 27% 11% 13% 23% 21% 4% 6% 6% 5% 7% 7%

12% 14% 5% 11% 44% 31% 12% 14% 25% 24% 5% 8% 7% 6% 8% 9%

2008/2015 2,7 1,5 2,0 1,5 3,0 1,4 2,4 1,4 3,1 1,4 2,3 0,4 2,1 1,4 2,4 1,8

2001/2008 2,0 2,2 2,3 2,3 1,9 2,0 - 1,9 2,2 2,0 2,0 2,7 2,3 2,6 2,2 2,6

2001/2015 5,4 3,2 4,7 3,4 5,7 2,7 - 2,6 7,0 2,9 4,4 1,1 4,9 3,8 5,3 4,8

*H: Incidência (MPI - Multidimensional Poverty Index) 

*H M:  Incidência Unidimensional (Medida focada na Renda)

2002

2001

re
d

u
çõ

es

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2009

2015

2014

2013

2012

2011
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5. CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusão principal 

 

O intuito deste trabalho foi entender se o crescimento econômico e as políticas 

salariais no Brasil do novo milênio, que se reverteram na diminuição da desigualdade 

social e na redução da pobreza centrada na renda, foram refletidos também no aumento 

da qualidade de vida da população abaixo da linha da pobreza. 

Utilizando o debate atual sobre as metodologias de mensuração da pobreza, o 

modelo MPI, como mensurado pela PNUD no HDR desde sua divulgação em 2010, foi 

analisado para o período entre os anos 2001 e 2015. Confirmando a hipótese proposta 

em nosso trabalho, ao relacionar qualidade de vida aos indicadores do modelo, houve, 

sim, melhora significativa, mais do que proporcional quando comparada à queda da 

pobreza centrada na renda. 

Em números, o Brasil experimentou uma redução de 4,6 vezes ao comparar a 

pobreza multidimensional de 2001 com a de 2014 (Gráfico 17), enquanto a pobreza 

unidimensional para o mesmo período reduziu aproximadamente 3,7 vezes. Após a 

divulgação do dado de pobreza unidimensional de 2015 pelo Banco Mundial, a melhora 

da redução da primeira em relação à segunda fica ainda mais visível: sendo, 

respectivamente, de 5,4 comparada a 3,2 vezes. 

 

Gráfico 17 - Incidência multidimensional 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.2 Demais conclusões 

 

Como complemento da pergunta de pesquisa deste trabalho, ao buscar identificar 

políticas públicas específicas para os dados obtidos de maneira mais expressiva, parece-

nos razoável afirmar que os dois indicadores mais impactantes nessa melhora ao longo 

do período – acesso à energia elétrica e aos bens selecionados, que reduziram 

aproximadamente 18 e 15 vezes as privações de 2001 a 2015 (Gráfico 18), 

respectivamente – tiveram programas focalizados ao longo do mesmo período. 

Diretamente relacionado ao primeiro, fora citado o "Programa Luz para Todos”, para o 

qual o Governo Federal havia destinado cerca de R$ 17 bilhões até 2014; indiretamente, 

pelos motivos já apresentados, é vinculado ao segundo indicador o “Programa Bolsa 

Família”, para o qual, apenas em 2015, mais de R$ 27 bilhões foram investidos. 

Não é possível, no entanto, através da profundidade que este trabalho se propôs a 

analisar os programas, estabelecer qualquer tipo de relação direta entre a melhora desses 

ou dos demais indicadores e políticas públicas realizadas no período. Um estudo mais 

aprofundado nos planejamentos desses outros programas e nos seus resultados 

comparados a melhora do quadro da pobreza multidimensional precisa ser realizado, 

caso se queira concluir contundentemente essa pergunta. 

 

Gráfico 18 - Privação (Indicadores Censored

 

 Fonte: Elaboração Própria 
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Do ponto de vista da segmentação regional, seja sob a ótica unidimensional seja 

multidimensional, é possível afirmar que a pobreza no Brasil se concentra nas regiões 

Norte e Nordeste, ainda que o Nordeste apresente, do ponto de vista unidimensional, 

uma incidência de pobreza superior ao Norte (Gráfico 19). Assim, sobre a desigualdade 

entre as regiões na perspectiva de incidência da pobreza, mesmo que seja visível a 

brusca redução dela, é possível identificar que a abordagem unidimensional e a 

multidimensional caminham em direções opostas no período (de 2001 a 2014). Isto é, 

para a metodologia multidimensional, a região mais afetada pela pobreza (Nordeste) 

tinha cerca de cinco vezes mais incidência do que a menos afetada (Sudeste) no ano de 

2001; essa diferença foi reduzida pela metade em 2014. Já na perspectiva 

unidimensional (Gráfico 20), ao comparar a região mais afetada (novamente o 

Nordeste) e a menos (Sul), a razão de um para quatro é ampliada para cinco vezes de 

2001 a 2014. 

Ainda assim, é importante observar que a divulgação da pobreza unidimensional 

do ano de 2015 não permite sermos categóricos nesta afirmação. Isso se dá 

principalmente pelo grande aumento da incidência desta pobreza na região Sudeste (de 

aproximadamente 2% para 7%).  

 

Gráfico 19 - Pobreza multidimensional 

regional (incidência) 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Gráfico 20 - Pobreza unidimensional 

regional (incidência)
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Ao analisar individualmente o setor rural e o urbano do Brasil é também possível 

afirmar que a pobreza, novamente independentemente da abordagem, se concentra na 

região rural. Enquanto ela apresentava uma incidência de aproximadamente 45% e 30% 

- respectivamente, multi e unidimensional no ano de 2001, o setor urbano do país 

apresentava pouco mais de 5% e 10%. Estes números foram reduzidos para cerca de 8% 

e 11% e para 1% e 3% - respectivamente para o setor rural e urbano e para as pobrezas 

multidimensional e unidimensional.  

Assim como fora comentado sobre a desigualdade regional, aqui a abordagem 

multidimensional também reduziu sua diferença entre o setor rural e o setor urbano ao 

longo do tempo, de mais de oito vezes para aproximadamente seis, enquanto a 

unidimensional ampliou a diferença de aproximadamente três para mais de quatro – 

comparando o ano de 2001 com o de 2014 (Gráficos 21 e 22).  

Ambas as afirmações sobre a redução da desigualdade regional e setorial sob a 

ótica multidimensional, juntamente ao fato da maior constância nesses dados (fato 

principalmente observado mediante a grande oscilação da pobreza unidimensional do 

ano de 2015), nos levam à conclusão de que, a partir de ganhos substanciais de 

infraestrutura e de acessos à saúde e educação, os benefícios parecem ser mais perenes 

do que os incrementos estritamente financeiros. Assim, parece que a ótica 

multidimensional nesse ponto apresenta uma vantagem sobre a unidimensional, se 

aproximando com mais precisão sobre as diferentes realidades regionais e setoriais.  

Para ilustrar: um domicílio localizado em uma região com acesso a saneamento 

básico, à água potável e à energia elétrica, com possibilidades de utilização de escola e 

hospitais públicos, por mais que sofra uma abrupta redução de sua renda não terá sua 

vida alterada drasticamente a ponto de ser introduzida abaixo da linha da pobreza, sendo 

o contrário também coerente. Assim, à medida que se fornecem as estruturas e os 

serviços, por se tratarem de necessidades básicas em um cenário de desigualdade de 

realidades extremas, as diferenças regionais e setoriais passam a serem equalizadas. Já 

de acordo com a perspectiva da renda, sobre influência direta das flutuações 

econômicas, os impactos apresentam efeitos muito mais imediatos, díspares e 

passageiros. 

O argumento vai em linha com a constatação de que o setor rural apresentou no 

período uma redução da pobreza multidimensional em escala muito superior à da 
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unidimensional. Fato que novamente confirma a hipótese deste trabalho, ao concluir 

que, de fato, houve ganhos reais na qualidade de vida da população ao longo do período 

analisado em número tão, ou mais, significativos do que sobre a perspectiva da renda. 

 

Gráfico 21 - Pobreza multidimensional 

setorial (incidência)

 

Fonte: Elaboração Própria 

Gráfico 22 - Pobreza unidimensional 

setorial (incidência)

 

 

Como último ponto, não é possível fechar este trabalho sem deixar algum 

direcionamento sobre quais são as principais raízes da pobreza atual a serem 

enfrentadas. Tão pouco faz sentido que essa análise se dê de maneira consolidada. 

Primeiramente o combate à pobreza deveria ter focalização regional no Norte e 

Nordeste do país; e setorialmente no rural. Assim, os acessos a saneamento básico, à 

água potável e ao combustível de cozinha adequado são necessariamente pontos de 

atenção em relação à infraestrutura; e, como principal destaque, a necessidade de um 

trabalho para aumentar o nível de escolaridade dos domicílios. 

No setor urbano, a mortalidade é, sem dúvida, o principal ponto a ser combatido. 

Esse indicador foi fruto de algumas discussões ao longo desta dissertação, mas é 

importante deixar claro mais duas características importantes: primeira, como é possível 

observar, a sua redução é mais difícil de ser alcançada, na medida em que a mãe que 

perdeu o filho nunca o terá de volta e, assim sendo, o domicilio será sempre afetado 

nesse aspecto enquanto a mulher estiver elegível a essa questão – como de fato nunca há 
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a recuperação completa de um trauma desse nível; segunda, além da relação direta entre 

esse indicador e a dimensão da saúde, principalmente ao não tratar exclusivamente 

crianças por meio deste indicador, há também uma relação intrínseca com os níveis de 

violência da sociedade em questão. 

Por fim, ainda dedicado a apresentar visões teóricas, metodológicas e econômico 

filosóficas opostas, simplesmente nos atermos a esse confronto de pontos de vista e de 

formas distintas de se fazer ciência não é o desejo central desse trabalho. Como dito por 

William Nozaki e Jessé de Souza no artigo “O Brazil não conhece o Brasil” (2017): 

“(...) enquanto, por assim dizer, os intelectuais buscam a verdade dos fatos, os 

indivíduos em geral se ocupam de perseguir o sentido das coisas”, e complementam 

“noutras palavras, verdade e realidade não são sinônimos e confundir esses dois 

conceitos redunda em um positivismo raso que promove um sem fim de 

desentendimentos, erros analíticos e equívocos críticos”. Sendo assim, o que se pretende 

ao adentrar uma questão tão cara à sociedade, é que os resultados aqui fornecidos 

sirvam de maneira efetiva para o auxílio das mais diversas formas de combate à miséria 

e à exclusão. Não há, sob nenhum prisma, melhor serventia que essa para o esforço aqui 

dedicado. 
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7. Anexos 

 

7.1 Anexo I – Amostra Populacional (PNAD): Regiões e Setores 

 

Tabela 25 - Anexo I: Amostra populacional (PNAD) 

 

 

Fonte: PNAD (IBGE) 

Brasil Brasil Urbano Brasil Rural N N Urbano N Rural NE NE Urbano NE Rural

2015 356.731 304.426 52.305 57.193 45.036 12.157 102.659 80.104 22.555

2014 362.476 310.343 52.133 57.869 45.752 12.117 104.760 82.309 22.451

2013 362.411 308.660 53.751 59.187 45.948 13.239 104.597 81.755 22.842

2012 362.264 309.817 52.447 56.876 44.958 11.918 105.780 83.084 22.696

2011 358.739 306.434 52.305 57.466 45.164 12.302 105.691 83.053 22.638

2009 399.217 336.942 62.275 54.413 42.658 11.755 126.409 98.944 27.465

2008 391.689 330.150 61.539 51.760 40.624 11.136 125.321 97.816 27.505

2007 399.818 335.659 64.159 54.848 42.932 11.916 127.665 99.093 28.572

2006 410.076 343.580 66.496 56.244 44.028 12.216 129.520 100.029 29.491

2005 407.975 340.625 67.350 55.224 43.084 12.140 130.887 100.558 30.329

2004 399.188 334.164 65.024 53.692 41.810 11.882 126.870 98.157 28.713

2003 384.715 329.613 55.102 43.236 41.685 15.510 125.901 96.707 29.194

2002 385.242 330.320 54.922 42.979 41.497 14.820 125.430 96.095 29.335

2001 378.692 323.958 54.734 41.864 40.237 16.270 122.116 93.530 28.586

SE SE Urbano SE Rural S S Urbano S Rural CO CO Urbano CO Rural

2015 105.296 97.812 7.484 54.459 47.993 6.466 37.124 33.481 3.643

2014 106.483 98.988 7.495 55.552 48.999 6.553 37.812 34.295 3.517

2013 105.082 97.639 7.443 56.056 49.381 6.675 37.489 33.937 3.552

2012 105.452 97.994 7.458 55.697 48.951 6.746 38.459 34.830 3.629

2011 102.234 95.030 7.204 55.905 49.048 6.857 37.443 34.139 3.304

2009 114.949 105.527 9.422 59.580 50.959 8.621 43.866 38.854 5.012

2008 113.955 104.451 9.504 57.423 49.053 8.370 43.230 38.206 5.024

2007 115.588 105.779 9.809 58.427 49.941 8.486 43.290 37.914 5.376

2006 118.539 108.437 10.102 61.055 52.189 8.866 44.718 38.897 5.821

2005 117.561 107.371 10.190 60.757 51.811 8.946 43.546 37.801 5.745

2004 115.472 105.632 9.840 60.403 51.340 9.063 42.751 37.225 5.526

2003 113.938 103.976 9.962 59.791 50.898 8.893 41.849 36.347 5.502

2002 115.889 105.816 10.073 59.492 50.397 9.095 41.452 36.515 4.937

2001 115.074 104.633 10.441 58.863 49.790 9.073 40.775 35.768 5.007


