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A existência de diversas estimativas de pobreza para 
uma mesma sociedade costuma causar muita confusão.

Nesta apresentação, discutiremos as principais fontes 
de divergência entre as estimativas de pobreza.

A maior parte é legítima, pois as divergências derivam 
da pluralidade de abordagens da pobreza e de opções 
de tratamento dos dados – embora não se possa 
excluir a possibilidade de que algumas estimativas 
divirjam por erro.



Para computar uma estimativa de pobreza, é preciso 
fazer escolhas.

Essas escolhas são as fontes de divergência entre as 
estimativas. Podemos classificá-las em duas grandes 
categorias:

1) Escolhas necessárias antes do cômputo das 
estimativas;

2) Escolhas necessárias para o cômputo das 
estimativas.



Escolhas que antecedem o cômputo das estimativas

Abordagem teórica e metodológica

O que é pobreza?

Se é insuficiência/privação, em qual variável a mediremos, 
consumo, renda, um escore de bem-estar, um conjunto de 
características?

Qual é o valor da linha de pobreza?

Qual indicador usaremos para resumi-la (a taxa de pobreza, 
o hiato, o indicador FGT, o de Sen) e quais propriedades deve 
possuir, e.g. deve ser decomponível por grupos etc.?



Escolhas que antecedem o cômputo das estimativas

Escolha de uma fonte de dados

Frequentemente constrange a liberdade de opções por 
diferentes abordagens da pobreza.

Deve ter a informação necessária, e representar 
adequadamente a população de interesse, sem viés de seleção

No Brasil, a POF, a PNAD e o Censo Demográfico são as 
principais fontes de dados (PME só tem renda do trabalho).

Optar por uma delas exige sacrificar a desagregabilidade, ou a 
periodicidade, ou a qualidade/variedade dos dados – A PNAD 
oferece o melhor balanço dessas características.



Essas escolhas produzem grandes divergências, pois embora 
todas as estimativas estejam medindo pobreza, o estão fazendo
sob abordagens diferentes e a partir de dados idem.

Se escolhemos a renda e definimos a linha de pobreza em R$ 70, 
140, ou 311 per capita/mês, teríamos 3,4%, 8,3%, ou 27,4% da 
população na pobreza, ou 6,7, 16,5, ou 54,7 milhões de pobres 
em 2012, aplicando tais proporções na população total da PNAD

A percentagem abaixo de R$ 70 circa 2010 é de mais de 8% 
considerando o Censo, mas próxima de 4% se a fonte é a PNAD

Quem não está interessado nas sutilezas das definições, vê 
apenas estimativas incongruentes do que considera ser pobreza
– e, às vezes, os textos que divulgam as estimativas sequer 
mencionam o valor da linha...



Façamos as seguintes escolhas para orientar o cômputo das
nossas estimativas:

1) abordar a pobreza como insuficiência de renda;
2) escolher a variável renda domiciliar per capita; 
3) adotar as linhas de US$ PPC 1,25/dia e de R$ 70;
4) precisar a pobreza assim definida como “extrema”;
5) escolher a PNAD como fonte dados.

As fontes de divergência, contudo, não cessam nessas 
escolhas, pois todo um novo conjunto de escolhas deve ser 
feito agora que vamos computá-las.

Podemos ter resultados diferentes com a mesma 
abordagem, linha e fonte de dados...



Escolhas para o cômputo das estimativas

O cômputo simples e o complexo

No cômputo simples, a taxa é calculada a partir dos dados 
“como vieram”. O tratamento dos dados é restrito ao mínimo 
necessário para a obtenção da estimativa de pobreza.

No cômputo complexo, a taxa é calculada a partir de dados 
que são tratados para minimizar alguns problemas, como a
imputação de rendas ignoradas, a correção de rendas 
subestimadas, e outros erros.

Cada um tem seu uso. Para o monitoramento, consideramos 
que o cômputo deve ser tão simples quanto possível, para 
garantir a transparência e a reproduzibilidade das estimativas.



Escolhas para o cômputo das estimativas

A base de dados da PNAD

O uso de uma base de dados adulterada, ou que tenha sido 
lida de forma incorreta, pode gerar divergências substantivas.

Dificilmente as estimativas de pobreza relativa por cômputo 
simples divergirão pelo uso de bases desatualizadas, mas o 
número de pobres pode variar: 6.362.338 abaixo de R$ 70 em 
2012 passaram para 6.444.278 após a reponderação de 2014

Novas projeções levam a reponderações que podem alterar 
substantivamente estimativas populacionais, mas geralmente 
as proporções quase não mudam: 3,385% para 3,380%



Escolhas para o cômputo das estimativas

A construção da variável renda domiciliar per capita

Pensionistas, Empregados, Parentes de empregados devem ser
excluídos ou reclassificados como novos grupos domésticos 
com sua própria renda?

Eram 943 mil pessoas em 1990 e 506 mil pessoas em 2012, 
respectivamente 0,5% e 0,1% da população.

Se nenhum fosse pobre, a taxa de pobreza com essas pessoas 
reclassificadas divergiria, em 2012, apenas -0,01 p.p. da obtida
as excluindo (a exclusão implica pressupor que a taxa de 
pobreza neste grupo é muito próxima à da população).



Escolhas para o cômputo das estimativas

A construção da variável renda domiciliar per capita

O tratamento das rendas ignoradas para o cômputo simples é 
a exclusão

O código para a renda ignorada é 999.999.999.999, o que 
torna praticamente impossível esquecê-las na base

Se ocorresse tal erro, em 2012, ano de pico das rendas 
ignoradas, os 4,2% da população com renda ignorada seriam 
considerados não pobres, e a taxa de pobreza, para a linha de 
R$ 70, seria 3,24% ao invés dos 3,38% que se obtém ao 
excluí-los.



Escolhas para o cômputo das estimativas

A construção de séries temporais

A questão das datas é fundamental para a atualização de 
linhas por deflatores

Até aqui, temos usado a linha de R$ 70 e a aplicado 
nominalmente em 2012

No entanto, as datas de referência razoáveis para esta linha 
seriam ou julho de 2009, quando a linha de elegibilidade 
inferior do PBF foi reajustada, ou junho de 2011, quando foi
publicado o decreto do BSM

Ou junho de 2014, para a nova linha de elegibilidade de R$ 77



Escolhas para o cômputo das estimativas

A construção de séries temporais

É recomendável usar um índice de preços cuja cesta seja 
composta por itens consumidos pelos pobres e com 
ponderação próxima a da cesta média das famílias pobres, por 
isso, entre os índices do IBGE, o INPC é preferível ao IPCA

Para séries que recuam para o período de hiperinflação, como 
a do ODM, usamos algumas correções no INPC original: 
para a transição do Real; e para centrar o INPC no final/início 
do mês (TD IPEA 897)

Outro cuidado necessário é com a cobertura territorial: nossa 
fonte só têm cobertura total do território a partir de 2004





Escolhas para o cômputo das estimativas

O uso dos fatores de paridade do poder de compra

Os PPP só deveriam ser usados no seu ano de referência, com 
a linha do ano: 1993 e 1,08; 2005 e 1,25; ainda sem linha para
2011. Para usar com outros anos há duas formas:

1) deflacionar pelo índice de preços do país para o ano de 
referência do PPP e aplicar o fator;

2) ajustar o fator PPP pela razão entre as variações anuais de 
preços no país e nos EUA e aplicar o fator ajustado de cada
ano.



Escolhas para o cômputo das estimativas

O uso dos fatores de paridade do poder de compra

A primeira forma despreza a evolução do PPP: o de 2005, era 
1,57 (1,83 ajustado pelas inflações para 2011), e o de 2011, 
1,66 – considerando os preços, o real avançou mais em poder 
de compra que o dólar.

A segunda forma busca corrigir a paridade, de forma 
imperfeita, ajustando o PPP pela razão entre as inflações 
acumuladas nos EUA e no país, a partir do ano de referência

A segunda forma faz com que a linha seja nominal, levando à 
superestimação da pobreza no passado; a primeira, produz 
ligeira superestimação da pobreza no presente





Escolhas para o cômputo das estimativas

O uso dos fatores de paridade do poder de compra

Com o PPP 2005, a linha de 1,25 em 2011 vale R$ 80/mês
Para usar o PPP de 2011, seria necessário ter uma nova linha

Considerando que de 1993 para 2005 a linha passou de 1,08 
para 1,25, e que o ajuste pela inflação americana a teria levado
para 1,38 em 2005, ajustar desta forma seria razoável

A linha poderia passar para US$ 1,44 em 2011 para usar com 
o novo PPP, o que daria, em 2011, R$ 72,60/mês

Estes ajustes foram feitos usando a série de inflação média 
anual para o consumidor do Banco Mundial





Escolhas para o cômputo das estimativas

Complicando as contas

As estimativas computadas de forma simples sofrem de alguns
problemas conhecidos, que podemos tentar corrigir.

A imputação de rendas e a conversão dos moradores que não 
fazem parte dos grupos domésticos em novos grupos pode ser
feita, mas tende a provocar apenas pequenas discrepâncias em
relação ao procedimento de eliminação desta parte da amostra

Mas o eventual tratamento dado aos que possuem renda zero,
e a correção dos rendimentos do Bolsa Família podem 
provocar reduções substantivas das estimativas de pobreza.



Escolhas para o cômputo das estimativas

Renda zero

As pessoas que vivem em grupos domésticos sem renda são 
pobres segundo qualquer linha de pobreza. A quantidade de 
pessoas com renda zero varia de 1,1 a 2,6 milhões de pessoas, 
estando em torno de 1,9 nas duas últimas PNAD, 2011-12.

Com a redução da pobreza, os renda zero se tornam 
relativamente mais importantes – de 6,1% a 28,5% dos pobres
de 1990 a 2012

Porém, parte deles é erro de medida. Tratá-los da sua forma 
preferida provocará reduções da pobreza. A educação do 
chefe é a variável mais importante



Escolhas para o cômputo das estimativas

Imputação dos rendimentos do Bolsa Família

As transferências do PBF não são registradas por um quesito 
específico da PNAD, entram na variável “outros rendimentos” 
(v1273)

Pesquisadores costumam usar alguma variação do método dos
“valores típicos” para separar as transferências das demais 
rendas

O registro das transferências do PBF é notável, provocando, 
ao longo do tempo, uma nítida transformação no perfil 
distributivo da variável outras rendas.









Escolhas para o cômputo das estimativas

Imputação dos rendimentos do Bolsa Família

Considerando quaisquer outras rendas domiciliares de até
R$ 306 (teto em 2011) como renda do PBF, na PNAD 2011 é 
possível identificar 10,5 milhões das 13,2 milhões de famílias 
do PBF, recebendo 1,3 bilhão do 1,6 bilhão transferidos no 
mês de referência. Correções:

1) Probit da probabilidade de uma família ser identificada;
2) Sorteio de 2,7 milhões de identificadas;
3) Pareamento de 2,7 milhões de famílias não 

identificadas mais próximas das sorteadas;
4) Conversão das pareadas em beneficiárias.



Escolhas para o cômputo das estimativas

Imputação dos rendimentos do Bolsa Família

Para corrigir os valores registrados pela PNAD, basta substituir
as outras rendas que foram atribuídas ao PBF pelo valor a ser 
recebido pela família em função da sua composição.

A identificação das famílias beneficiárias extremamente 
pobres, contudo, é um problema (de gestantes também).

Sabemos a renda registrada na PNAD, mas não a que foi 
cadastrada, o que seria fundamental para distribuir o benefício
básico e, principalmente, o de superação da pobreza extrema.



Escolhas para o cômputo das estimativas

Imputação dos rendimentos do Bolsa Família

Para o benefício básico, consideramos entre as identificadas o 
“valor típico” menos os benefícios devidos a estrutura, e as
85% famílias com maior saldo foram consideradas 
extremamente pobres.

As convertidas em beneficiárias foram marcadas como 
extremamente pobre mediante estratificação em múltiplos da 
linha e sorteio de 85% dentro de cada estrato.

O resultado assim obtido é bastante satisfatório, com o Bolsa 
Família na PNAD próximo ao dos registros





Escolhas para o cômputo das estimativas

Imputação dos rendimentos do Bolsa Família

Assim, com a reclassificação dos renda zero e a correção da 
subestimação do PBF pela PNAD, teríamos ao invés dos 4,2% 
de extremamente pobres pelo cômputo simples (ODM 1.1.a), 
3,4%, uma redução de 0,8 p.p.

A metodologia, contudo, é boa para simular a estrutura de 
benefícios até 2011, mas a introdução do benefício de
superação da pobreza extrema é uma grande dificuldade, pois 
seu valor depende da renda declarada, que não conhecemos

 Seriam os resultados simulados para o desenho pós 2013 
excessivamente otimistas? Vejamos a folha de pagamentos.







Escolhas para o cômputo das estimativas

Imputação dos rendimentos do Bolsa Família

A PNAD 2012 pegou apenas a primeira parte da mudança
pró-extremamente pobres do PBF, que receberam a maior 
parte dos recursos adicionais aportados nos últimos anos

Podemos esperar, mesmo sem imputações, a continuidade da 
queda da pobreza extrema na PNAD de 2013, e até arriscar 
uma estimativa simples abaixo de 3%

Mas dificilmente a medida simples deve se aproximar do 
resultado da simulação do desenho de 2013 em 2011 – que 
precisa ser aperfeiçoada para dar conta do BSP



CONCLUINDO, as várias escolhas necessárias para produzir uma 
estimativa de pobreza as tornam diferentes, ainda que no final muitas
assumam a forma de percentagens de pobres.

A maior parte das divergências é legítima, não deriva de erros, mas 
das várias opções e combinações de escolhas. A principal fonte de 
divergência reside no próprio entendimento do que é a pobreza, em 
torno do qual há pouco consenso.

A escolha de uma fonte de dados particular é outra fonte de 
divergência, assim como várias outras escolhas que devem ser feitas 
mesmo nas estimativas simples, que vão da construção das variáveis 
à aplicação de deflatores.

Devemos, portanto, nos acostumar com a pluralidade de estimativas. 
O importante é que se saiba como são computadas.


