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Contexto  

 

•Metas duais do BM 

•Transição dos ODM para os 

ODSs 

• no Brasil : SCD e CPF 

 

• Longa experiencia trabalhando 

com pobreza não monetária (MPI, 

HOI, foco mais recente em 

capturer o bem-estar socio-

emocional etc.) 

• No Brasil : relatório de 2013 do 

WB sobre mensuração de 

pobreza crônica / transitória, 

liderado por Lopez-Calva et al.  

• Publicação da rodada de 2011 do 

ICP/ PPP 

 

INSTITUTIONAL  TÉCNICO  

2 



Uma nova tentativa de medir pobreza multi-dimensional para 

identificar pessoas em situação de pobreza transitória e crônica. 

Lopez-Calva et al. (WB, 2013).  

Objetivo : distinguir entre 

• Pobreza Crônica: capturer a persistencia (ao longo do tempo) de privações 

• Pobreza Transitória: condição temporaria (na pobreza e fora) 

 

Estudo oferece um novo olhar sobre a mensuração de pobreza crônica, para o qual 

normalmente se requer dados em painel.  

As duas abordagens mais comuns de medir pobreza crônica 

• Abordagem por componentes 

• Abordagem por spell 

Na ausência de dados de renda em painel, ambas são igualmente problemáticas 

 



Uma nova tomada sobre uma questão chave na 

mensuração da pobreza 

P: Como podemos identificar as pessoas em situação de 
pobreza crônica e transitória sem dados em painel? 

 

•A análise utiliza uma abordagem de painel sintético para 
identificar as pessoas em situação de pobreza "crônica" e 
transitória.  

 

•Demonstra que: as pessoas consideradas pobres ao utilizer os 
métodos de MPI e renda são muito similares às identificadas 
como em situação de pobreza ―crônica‖ utilizando o painel 
sintético 

 
 



Paineis sintéticos 

• Metodologia similar à utilizada para construer painéis de pobreza (Dang, Lanjouw, Luoto, 

McKensie 2011) 

• Foi validade utilizando dados em painel (Dang and Lanjouw 2013) 

• Utilizando informações de pelo menos duas bases de dados cross-section é possivel 

estudar a mobilidade de renda ao nível de domicílio 
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Painel Sintético (cont.) 

 

Classifica domicilios em 4 groupos:  

1) aqueles que são sempre pobres — ‗os 

pobres crônicos‘; 

2) aqueles que eram pobres no primeiro 

período, no entanto não no segundo—os 

‗que deixam‘ a pobreza;  

 3) aqueles que não eram pobres no 

período inicial que cairam para a pobreza 

no segundo— os ‗que entram‘ na 

pobreza; e  

4) aqueles que nunca aparecem como 

pobres. 

 

MOBILIDADE NO BRASIL, LINHAS DE POBREZA 

INTERNACIONAIS (LIMITES SUPERIOR E INFERIOR)  

1992-97 & 2003-2011 
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Mobilidade no Brasil 2003-2011, Linhas de pobreza 

Internacionais (estimativa dos limites inferiores – menos 

mobilidade) 

Tabela 1: Mobilidade no Brasil 2003-2011, Linhas de Pobreza Internacionais 

(estimative dde limites inferiors) 

Destino: 2011 

Total 2003 
Pobres  

(0-140 reais) 

Vulneráveis 

(140-250 reais) 

Classe Média + 

(+250 reais) 

O
ri
g

e
m

: 
2
0
0
3
 

Pobres  

(0-140 reais) 
14,0% 6,7% 1,9% 22,6% 

Vulneráveis 

(140-250 

reais) 

0,5% 7,0% 11,2% 18,7% 

Classe 

Média + 

(+250 reais) 

0.0% 0,9% 57,8% 58,7% 

Total 2011 14,5% 14,6% 70,9% 100,0% 



Monetaria and MPI 

•Intuição da medida proposta : pobres monetários & pobres multidimensionais hoje 

tem maior probabilidade de continuarem pobres no próximo período (em termos 

monetários) 

•Utilizar o MPI e a renda conjuntamente pode ser uma boa alternative para 

identificar e direcionar políticas para as pessoas em situação de pobreza crônica.  

•Abordagem:  

Utilkiza-se a literature sobre MPI para definir 7 categorias/ componentes de 

privação relevantes para identificar a pobreza crônica no Brasil; 

Aproveita-se das variáveis e dados disponíveis na PNAD para determiner esses 

componentes. 
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Construção da matriz de Pobreza por MPI e por Renda 

Um individuo é considerado pobre multi-dimensionalmente quando vivem 

em um domicilio o qual é deprivado de três ou mais das seguintes 

características : 

  

1 

Frequencia das 

crianças à escola 

Se qualquer criança em idade escolar (6-17 anos de idade em 

fevereiro do ano da pesquisa) não está matriculada na escola  

2 

Anos de 

escolaridade 

Se nenhum dos membros do domicilio tem 8 ou mais anos de 

escolaridade. 

3 

Acesso a 

saneamento 

Se o domicilio não tem acesso à rede geral de esgotos ou a uma 

fossa séptica  

4 Água segura 

Se o domicilio não tem acesso à água encanada proveniente da 

rede geral de distribuição, poço ou fonte  

5 Eletricidade Se o domicilio não tem acesso à eletrecidade 

6 Abrigo 

Se habitam um local não construído com materiais próprios para 

construção (como tijolos ou pedras) 

7 Bens 

Se não possui pelo menos dois entre: i) refrigerador/freezer; ii) 

telefone/celular; iii) fogão (a gás ou eléctrico)  

 

2. Pobreza monetária 

  

Um indivíduo é considerado pobre monetariamente quando vivem em um domicilio com 

renda per-capita com valor real inferior a R$140 a valores de junho de 2011 (baseado na 

linha de corte para o Bolsa Familia). 



Pobreza crônica e transitória 

2004 2012 
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Numero de privações 



Considerações 

•O número observado depende da quantidade de privações consideradas.  

 

 

 

 

 

 

•Limitação de dados impede a utilização de components que se adaptariam melhor à 

situação de países de renda media, como o Brasil (ex. crime & violencia, qualidade da 

educação) 

•A escolha de components do MPI é limitada aos dados disponíveis nas pesquisas de 

domicilio e podem não ser relevantes a longo prazo no Brasil.  

  k=2 k=3 k=4 

2004       

Cronicos 9.9 6.7 4.0 

Transitórios 7.8 11.0 13.7 

Vulneraveis 14.4 6.6 3.2 

Não pobres 67.9 75.7 79.1 

2012       

Chronic 3.1 1.6 0.7 

Transient 4.2 5.8 6.7 

Vulnerable 10.9 3.4 1.0 

Better Off 81.7 89.2 91.6 



Próximos passos:  

explorando outra riqueza do Brazil: dados  

•Uma análise mais robusta é necessária: 

•A escolha dos anos de análise é crítica  

•As conclusões prévias foram derivadas usando dados para anos nos quais o 

Brasil apresentou grandes cresacimento, redução da pobreza e desempenho 

do Mercado de trabalho 

•O papel de choques é capturado principalmente através da renda e pode ser 

subestimado 

A pesquisa PPP/MDS promete trazer mais informações sobre essas questões 

 

•Idealmente seria obter informações sobre o aceso efetivo a serviços e 

qualidade daqueles aos quais os pobres tem acesso (acesso à água 

encanada,de poço ou fonte não é equivalente a acesso à água limpa) 

•Dados administrativos e de Políticas públicas devem ser mais utilizados em 

conjunto com pesquisas de domicilios (PNAD, censo).  



Considerações finais 

 

•A medida de MPI-renda foi desenhada para identificar a pobreza 

crônica/transitória, adaptando seus componentes ao Brasil à medida do possível e 

fazendo o melhor uso dos dados disponíveis na PNAD; 

•É uma medida complementar à baseada na renda;  

•A pequena incidência de pobreza multi-dimencional capturada por esse índice é 

uma constatação do progresso do Brasil na redução da pobreza 

•Mas também sinaliza a necessidade de novos esforços para investigar mais a 

fundo a pobreza multi-dimencional através de outras fontes de dados 

complementárias à essa análise,  

•Antecipa a necessidade de considerer outras dimensões e/ou limites mais altos 

para refletir as espectativas mais altas da crescente classe media brasileira.  



MUITO OBRIGADO 


