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Apresentação

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi) tem promovido uma série de
estudos para avaliar políticas públicas, alguns
deles destacados nesta publicação.
O primeiro artigo trata da implementação da
Política de Microcrédito Produtivo Orientado
a partir de uma perspectiva qualitativa, apresentando tanto a visão dos agentes de crédito
como de seus tomadores de baixa renda, trazendo à luz interessantes aportes para diagnósticos e melhorias dessa iniciativa.
O segundo e o terceiro artigos apresentam estudos exploratórios realizados por pesquisadores
da Fundação Getúlio Vargas acerca, respectivamente, da possibilidade de criação de um índice
de preços que leve em conta a cesta de consumo de famílias pobres ou extremamente pobres,
e da construção de um indicador de pobreza
multidimensional a partir dos dados da PNAD
Contínua do ano de 2017.
A avaliação da implementação do Programa
Criança Feliz é o quarto artigo deste caderno,
resultado sintético da pesquisa de mesmo
nome promovida pela Sagi em 2018, com foco
nos diversos agentes e participantes desse
programa, cujo objetivo é promover o desenvolvimento da primeira infância, especialmente apoiando as famílias mais pobres do país.

Fechando esta edição temos o artigo sobre a
metodologia e coleta da linha de base de duas
avaliações de impacto de políticas direcionadas à população rural inscrita no Cadastro Único: os programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda Água. Nessa ampla investigação de
cunho quantitativo empreendida nos estados
que compõem a região do Semiárido brasileiro
e nos estados do Pará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, estão sendo analisados os indicadores que compõem esses programas, entre
os quais a produção de alimentos, o consumo,
a renda das famílias, a segurança alimentar e
nutricional, o empoderamento feminino, dentre outros.
A partir do estudo de várias políticas públicas
que incidem sobre o público de baixa renda e
utilizando-se de metodologias e perspectivas
de análise diversas, a Sagi espera contribuir
para a reflexão aprofundada dessas iniciativas
e de seus resultados no sentido de sempre
aprimorá-las e fazê-las chegar àqueles que delas necessitam.

Boa leitura!
Vinícius Botelho
Secretário de Avaliação e Gestão da Informação
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Avaliação de
implementação
da Política de
Microcrédito
Produtivo Orientado
Resumo
Este artigo trata da pesquisa de avaliação de implementação do Programa Nacional de Microcrédito
Produtivo Orientado (PNMPO) realizada no segundo
semestre de 2018 e que teve como objetivo compreender a trajetória pessoal dos tomadores de microcrédito no mundo do trabalho, suas expectativas,
conhecimentos de gestão empresarial, dificuldades
de acesso ao sistema bancário e percepções de impacto da política de microcrédito produtivo orientado
em suas vidas. O estudo consistiu também em compreender e avaliar as estratégias de agentes de crédito na operacionalização do Microcrédito Produtivo
Orientado (MPO), especialmente no relacionamento
com tomadores de crédito. A avaliação, realizada
em parceria com a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), foi
coordenada pela Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação do Ministério da Cidadania (Sagi/MC),
com caráter qualitativo, abrangendo 12 municípios
com as três principais instituições financeiras públicas operadoras de MPO – Banco do Brasil, Banco do
Nordeste e Caixa Econômica Federal.

Introdução
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo
Orientado (PNMPO) foi instituído pela Lei n° 11.110,
de 25 de abril de 2005, como estratégia para o incentivo à geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares, disponibilização de recursos para o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)
e oferecimento de apoio técnico pelas instituições
operadoras do MPO (BRASIL, 2018a). O PNMPO
desenvolve-se fundamentalmente por meio de uma
rede de instituições especializadas na concessão
de crédito com a orientação técnica necessária ao
desenvolvimento sustentável dos empreendimentos
financiados.
De maneira geral, o acesso a serviços financeiros
comumente é uma ferramenta importante para alcançar estabilidade financeira pessoal e familiar,
segurança em relação ao futuro, investimento no
desenvolvimento pessoal e ampliação das capacidades laborais. O acesso ao crédito, em particular,
é um importante mecanismo de apoio financeiro em
momentos de necessidade não programada. Contudo, apesar de os micros e pequenos negócios responderem pela maior parte dos clientes e das operações de crédito com pessoas jurídicas no país, o
sistema bancário tradicional ainda tem dificuldades
de acolher empreendedores de baixa renda, principalmente em função da falta de informações sobre
capacidade de pagamento desse público ou da inexistência de comprovantes de renda formal (BRASIL,
2018a) – o que dificulta o processo tradicional de
análise de risco.
Este artigo traz uma versão resumida do Relatório
Final da pesquisa qualitativa de “Avaliação de implementação de Microcrédito Produtivo Orientado”,
contratada pelo Ministério da Cidadania, que foi realizada em 12 municípios de quatro estados brasileiros. A pesquisa trouxe as percepções de agentes de
crédito (orientadores e/ou funcionários) e clientes
com contratos de crédito ativos e inativos1 ligados
a três instituições financeiras – Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica
Federal (CEF), e de seus parceiros ou empresas afiliadas – Instituto Nordeste Cidadania (Inec), Movera
e Caixa Crescer, respectivamente. O Relatório Final
completo está disponível no sítio do Ministério da
Cidadania (BRASIL, 2019).

Os novos direcionamentos da Política
Nacional de Microcrédito Produtivo
Orientado
A partir de 2017 alterações normativas fortaleceram a política de microcrédito junto à população em
situação de pobreza, como a Medida Provisória nº
802, de 26 de setembro de 2017, que modernizou a
legislação do PNMPO, posteriormente transformada
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na Lei nº 13.636, de 20 de março de 2018. Esse novo
instrumento legal simplificou o processo operacional do microcrédito, com o objetivo de reduzir os
custos da concessão. Também em 2017 foi editada
a Resolução nº 4.574 do Conselho Monetário Nacional (CMN), com vistas a incentivar o direcionamento
dos recursos de microcrédito ao público de baixa
renda. Antes deste normativo, havia uma lacuna na
definição do público para o microcrédito: a Resolução CMN nº 4.000, de 25 de agosto de 2011, que dispunha sobre o conceito do MPO, fazia referência a
uma linha de pobreza que nunca foi regulamentada,
dificultando a focalização do público que deveria ter
acesso a este tipo de crédito. A Resolução CMN nº
4.574, de 25 de maio de 2017, definiu que o público
de baixa renda é constituído pelas pessoas inscritas
no Cadastro Único e criou um mecanismo multiplicador para incentivar as instituições financeiras a
emprestarem para esse público.
Mais recentemente, a Resolução nº 4.713, de 28 de
março de 2019, instituiu novas regras no âmbito das
operações de microcrédito, com a flexibilização das
normas e aumento dos limites das operações de
crédito.
Evolução do microcrédito produtivo no Brasil
Matos, Macambira e Cacciamali (2014) destacam três fases
principais da expansão do microcrédito no Brasil. Merece
destaque, porém, a complementação deste ciclo com uma
quarta fase de desenvolvimento a partir da atuação direta
do Governo Federal com a criação do PNMPO (Lei nº 10.735,
de 11 de setembro de 2003). Assim, a evolução desta política
passa a ser descrita nas seguintes etapas:
I. A primeira fase (de 1973 a 1988) foi marcada pela
organização de redes alternativas ao sistema comercial de crédito, formadas por organizações não governamentais (ONG) e fundos rotativos solidários (informais), com ênfase no meio rural. Algumas dessas
primeiras experiências brasileiras surgiram inspiradas
na iniciativa do Grameen Bank, em Bangladesh. Porém, a gestão possuía como objetivo o financiamento,
e não propriamente o retorno do crédito.
II. A segunda fase (de 1989 a 1997) foi marcada pela
constituição, por governos municipais, de programas
e/ou organizações para operar diretamente com microempreendedores, os chamados Bancos do Povo.
Nesse momento, assistiu-se à expansão do cooperati-

1. Por clientes ativos compreende-se aqueles que estavam com contrato de microcrédito ativo no momento da pesquisa. Os inativos, por
sua vez, são aqueles que em algum momento foram clientes do banco,
mas não possuem mais operações em aberto com aquela instituição
financeira, podendo ou não possuir ainda o seu empreendimento.

vismo de crédito urbano, assim como a constituição de
sistemas alternativos de cooperativas de crédito.
III.Na terceira fase (de 1998 a 2002) houve a criação do
marco legal para a concessão do microcrédito via Sociedade de Crédito ao Microempreendedor (SCM) e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
Nesse momento, surgem as primeiras iniciativas ligadas
a instituições federais, como a criação do Programa de
Microcrédito do Banco Nacional de Desenvolvimento
(BNDES), focado no financiamento e desenvolvimento
institucional das operadoras de crédito.
IV.A quarta fase teve início em 2003, quando o Governo
Federal iniciou esforços mais sistemáticos para inclusão financeira da população de baixa renda com a edição da Lei
nº 10.735/2003, que determina o direcionamento de parte
dos depósitos à vista captados pelas instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de
baixa renda e a microempreendedores.

A flexibilização nos mecanismos de orientação, com
previsão de formas digitais de acompanhamento
dos tomadores de crédito, se ajusta às exigências
de urgência da informação, resposta instantânea e
facilidade no contato, bem como diminui os custos
necessários para a implementação dessa operação
de crédito com potencial ganho de escala.
Não obstante, cabe ressaltar a dificuldade ainda
existente na inclusão digital da população brasileira, uma vez que, em 2018, aproximadamente 30%
das pessoas com idade a partir de 10 anos não havia acessado a internet nos últimos 3 meses, sendo
que, entre aquelas sem escolaridade, esse acesso
se mostra ainda mais reduzido, com 89% sem acesso recorrente à internet (IBGE: 2018). Além disso,
destaca-se que a população em áreas rurais possui
menos acesso à internet, visto que 61% não havia
acessado esse meio de comunicação no período de
referência. Nota-se, assim, uma tendência de baixa
inclusão digital nos grupos mais vulneráveis da população. Com isso, tem-se que essa estratégia deve
atuar de modo complementar às formas tradicionais
de acompanhamento para que não haja prejuízo a
uma das principais características da metodologia
do MPO: o vínculo e a proximidade entre cliente e
agente para equalizar o acesso à informação e possibilitar o crescimento do empreendimento.
Também em 2017 o Governo Federal instituiu o Plano Progredir, constituído por um conjunto de ações
integradas de inclusão produtiva que visam facilitar
o acesso das pessoas inscritas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) a oportunidades de emprego e renda por
meio da inserção e da permanência dos cidadãos
no mundo do trabalho, contribuindo para fortalecer
capacidades e gerar autonomia socioeconômica. O
Plano reorganiza e aprimora ações de emancipação
econômica para famílias de baixa renda que, desde

meados dos anos 2000, já eram implementadas pelo
Governo Federal como complemento a políticas sociais de redução da pobreza e da desigualdade.
O Plano Progredir estrutura-se em três eixos de atuação que devem ser executados de forma conjunta
e integrada: qualificação profissional, intermediação
de mão de obra e apoio ao empreendedorismo. Em
relação ao eixo de empreendedorismo, cabe ressaltar a relevância que esta forma de trabalho possui
para o público do Cadastro Único: 57% dos adultos
economicamente ativos em famílias de baixa renda
são trabalhadores autônomos (BRASIL, 2018b). Por
isso, no âmbito do Plano Progredir, o microcrédito é
visto como uma das principais ferramentas para promoção e desenvolvimento do empreendedorismo –
e da inclusão financeira – para pessoas inscritas no
Cadastro Único.
De maneira geral, entende-se que o acesso a serviços financeiros comumente é uma ferramenta
importante para alcançar estabilidade financeira
pessoal e familiar, segurança em relação ao futuro,
investimento no desenvolvimento pessoal e ampliação das capacidades laborais. O acesso ao crédito,
em particular, é um importante mecanismo de apoio
financeiro em momentos de necessidade não programada. Contudo, apesar de os micros e pequenos
negócios responderem pela maior parte dos clientes
e das operações de crédito com pessoas jurídicas
no país, o sistema bancário tradicional ainda tem
dificuldades de acolher empreendedores de baixa
renda, principalmente em função da falta de informações sobre capacidade de pagamento desse público ou da inexistência de comprovantes de renda
formal (BRASIL, 2018b) – o que dificulta análises de
risco tradicionais.

A pesquisa de avaliação de
implementação do PNMPO
Foi realizada em 2018 a pesquisa de implementação
do PNMPO com o objetivo de compreender a trajetória pessoal dos tomadores de microcrédito no mundo do trabalho, suas expectativas para o futuro, seus
conhecimentos e habilidades de gestão empresarial,
as dificuldades de acesso ao sistema bancário e
suas percepções da política de microcrédito produtivo orientado. O estudo consistiu também em compreender e avaliar as estratégias de agentes de crédito na operacionalização do microcrédito produtivo
orientado, especialmente no relacionamento com tomadores de crédito. Objetivou-se, assim, compreender a dinâmica das relações estabelecidas entre as
famílias e as instituições financeiras (IF) que operam
microcrédito e os impactos da política pública de
MPO em seus modos de vida e de trabalho a partir
do contexto social e econômico atual.

Caderno de Estudos nº 34

13

A avaliação de implementação do MPO tornou-se
possível por meio do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).2 No âmbito do Acordo de Cooperação, foram
contratados sete consultores pessoa física3, responsáveis por desenvolver os roteiros de entrevistas, implementar o trabalho de campo e analisar as informações coletadas, além de realizar sugestões para
o aprimoramento do MPO.

crédito (orientadores e/ou funcionários) e clientes
com contratos de crédito ativos e inativos5 ligados
a três instituições financeiras – BNB, BB e CEF, e de
seus parceiros ou empresas afiliadas – Inec, Movera
e Caixa Crescer, respectivamente.
Os tomadores de crédito foram sorteados entre
aqueles cadastrados nos bancos de dados de clien-

2. Projeto de Cooperação Técnica Internacional com a Unesco – Pro-

O desenho da pesquisa e os roteiros de entrevistas
foram concebidos pela equipe do Departamento de
Avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania (Sagi/MC) em
diálogo com gestores da então Secretaria de Inclusão Social e Produtiva (Sisp)4 e representantes das
instituições financeiras operadoras do MPO pesquisadas, além do Banco Central do Brasil.

jeto 914BRZ3002 – “Apoio ao Programa Bolsa Família e ao Plano para
Superação da Extrema Pobreza”, financiado pelo Acordo de Empréstimo 7481/BR firmado com o Banco Mundial.
3. Carolina Almeida de Paula, Érica Peçanha do Nascimento, Fabiana
de Andrade, Helena Ariane Borges Corrêa, Josemar Hipólito da Silva,
Mayra Resende Costa Almeida e Rafaela Satiro de Souza Cavalcanti.
4. Atual Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (Se-

A pesquisa foi realizada em 12 municípios de quatro estados brasileiros (Tabela 1). Em cada estado,
foram selecionados uma metrópole (a capital), um
município de grande porte e um de médio/pequeno
porte com a finalidade de garantir maior variabilidade de cenários e multiplicidade de situações. A pesquisa buscou captar as percepções de agentes de

nisp).
5. Por clientes ativos, compreende-se aqueles que estavam com contrato de microcrédito ativo no momento da pesquisa. Os inativos, por sua
vez, são aqueles que em algum momento foram clientes do banco, mas
não possuem mais operações em aberto com aquela instituição financeira, podendo ou não possuir ainda o seu empreendimento.

Tabela 1 – Relação da quantidade de entrevistados e locais de pesquisa,
por município e público entrevistado
Estado

Ceará

São Paulo

Goiás

Pará

Município

Agentes de
crédito

Clientes
ativos

Clientes
Inativos

Total
município

Fortaleza

15

25

7

47

Juazeiro do Norte

9

15

14

38

Brejo Santo

7

10

4

21

São Paulo

9

19

15

43

Limeira

6

10

10

26

Porto Feliz

2

4

3

9

Goiânia

5

10

10

25

Rio Verde

3

1

2

6

Jaraguá

3

0

5

8

Belém

5

10

6

21

Marabá

3

4

3

10

Conceição do Araguaia

3

3

2

8

Totais

70

111

81

262

14 Caderno de Estudos nº 34

Total Estado

IF
CEF

106

BNB
BB

78

CEF
BB

39

CEF

39

BB

262

tes das instituições a partir do cruzamento de dados
com os registros do Cadastro Único, ou seja, considerando o perfil delineado pela pesquisa: renda individual de até três salários mínimos ou renda per
capita familiar de até meio salário mínimo. Caso o
cliente sorteado se recusasse ou estivesse impossibilitado de participar da pesquisa, o entrevistador foi
orientado a solicitar ao agente de crédito a indicação
de outro cliente dentro do mesmo perfil. Além disso,
foram adotadas estratégias para garantir variedade
entre os entrevistados. Por exemplo, em cada cidade foram direcionados esforços para que não fossem entrevistados clientes no mesmo bairro.
A equipe de consultores conduziu, sob orientação
da Sagi/MC, 262 entrevistas distribuídas conforme
apresentado na Tabela 16. O trabalho de campo foi
realizado durante os meses de agosto, setembro e
outubro de 2018.
O método de pesquisa qualitativa adotado para esse
estudo foi o de entrevistas semiestruturadas, nas
quais os entrevistadores utilizaram um roteiro previamente acordado junto à equipe de coordenação
da pesquisa para conduzir diálogos em profundidade com o público de interesse. Dessa forma, é possível captar manifestações que expressam atitudes e
percepções atinentes à experiência dessas pessoas
em relação ao MPO7.
Pesquisas qualitativas dessa natureza têm algumas limitações que devem ser ressaltadas: as conclusões apresentadas neste estudo indicam questões relevantes para política pública que podem ser
usadas para aprimorá-la; contudo, não se deve fazer inferências das informações encontradas sobre
a totalidade do público do MPO, visto que a forma
de seleção dos indivíduos para a amostra qualitativa não segue os critérios de aleatoriedade e representatividade necessários para extrapolação direta
dos resultados.
Nas próximas seções serão descritos diferentes
aspectos referentes às dimensões dos principais
achados da avaliação dentre os clientes (trajetória
pessoal no mundo do trabalho, conhecimentos e
habilidades de gestão empresarial e percepção de
impacto em seus empreendimentos e vidas) e agentes (critérios de análise e de concessão de crédito e
percepções sobre inadimplência), que compõem o
objeto da investigação proposta.

Achados da pesquisa
Agentes de microcrédito
Perfis dos agentes de microcrédito
Foram encontrados dois perfis de operadores de microcrédito na pesquisa: 1) agentes de microcrédito,
geralmente composto por alguém próximo ou residente na comunidade e responsável pela prospecção, acompanhamento e orientação dos clientes; e
2) funcionários das agências bancárias, que atuam
como agentes de crédito nos municípios nos quais
a instituição parceira (Movera e Caixa Crescer) ainda não está presente e que geralmente concedem
o microcrédito de forma muito similar às demais
modalidades de crédito bancário. No BNB, apenas o
primeiro perfil de agente de microcrédito esteve presente, dado que todas as ofertas são realizadas por
meio do Inec.
O nível de escolaridade dos agentes de microcrédito entrevistados se encontra entre Ensino Médio
completo e Ensino Superior completo, a depender
da localidade visitada na pesquisa, com presença de
maior nível de escolaridade nos municípios de grande porte ou metrópoles. Nas agências bancárias,
para os funcionários é exigida a escolaridade mínima de nível médio, mas a maior parte dos entrevistados na pesquisa possuíam nível superior concluído
ou em andamento.
A tendência observada em campo foi de contratação
de agentes de microcrédito com experiência prévia
no mercado de trabalho, frequentemente em outras
instituições financeiras ou no setor de vendas. Uma
vez que a atuação dos agentes está fortemente baseada na construção de conhecimento empírico a
partir da prática cotidiana enquanto agente de MPO
ou devido aos empregos anteriores, existe a preocupação com o repasse do conhecimento dos agentes
mais experientes para os mais novos por meio do
acompanhamento em campo. Além do treinamento

6. A previsão inicial era de que cada consultor realizaria 357 entrevistas. No entanto, diversas desistências e cancelamentos por parte dos
entrevistados, em especial entre os clientes inativos, e intermitências
na oferta do microcrédito em algumas cidades impossibilitaram a realização de todas as entrevistas no prazo estabelecido para os trabalhos
de campo.
7. Outra vantagem da entrevista semiestruturada é a possibilidade de o
entrevistado trazer para a conversa aspectos relacionados ao programa
que as equipes de pesquisa não anteciparam durante o planejamento.
Entre as desvantagens, vale a pena mencionar que o desempenho do
trabalho é diretamente vinculado à experiência e habilidade dos entrevistadores para o cumprimento dos objetivos da pesquisa, demandando um processo de contratação dos entrevistadores mais complexo.
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prático em campo, é costumeiro oferecer um curso
preparatório, considerado, em geral, satisfatório e
esclarecedor, no qual são apresentados o objetivo
do MPO, os critérios para a concessão, o perfil do
cliente e, por fim, como controlar a taxa de inadimplentes e evitar fraudes.

Quanto aos aspectos indicados como desmotivadores pelos funcionários das agências, foi verificado
em campo que o excesso de atividades simultâneas
pode desenvolver estresse e insatisfação, e os principais motivos de reclamação sobre o trabalho estão
relacionados à sobrecarga e à pressão por metas.

Cabe ressaltar que o Inec se destaca no treinamento
e na capacitação dos seus agentes de crédito, sendo dedicado maior tempo inicial a essa atividade e
com ofertas de educação continuada aos agentes.
Dessa forma, no estado do Ceará foram comumente
encontrados agentes da Movera ou da Caixa Crescer que possuíam experiência prévia com o MPO do
BNB. Essa experiência foi considerada essencial,
uma espécie de escola da carreira dos agentes de
microcrédito, que, por isso, consideram que aprenderam muito no Inec. Não obstante, buscaram emprego em outras instituições financeiras, pois estas
ofereceram melhores oportunidades, de acordo com
os entrevistados.

A preocupação com as metas de contratos e a inadimplência também foi relatada como um dos principais fatores de desestímulo ao trabalho dos agentes
de microcrédito. Existe bastante preocupação com
a taxa de inadimplência, sendo esta uma fonte de
ansiedade, pressão e incertezas. O impacto salarial
dessa meta é significativo, podendo levar a uma redução superior à metade dos salários habitualmente
recebidos, com a perda do rendimento variável. Ao
mesmo tempo, essa questão impacta no relacionamento com o cliente e na sensação de estabilidade
no emprego (medo de demissão).

Em relação aos funcionários das agências bancárias
da Caixa e do BB, a capacitação ofertada apresenta
espaço para melhorias, de forma a prepará-los para
atuação específica nessa modalidade de crédito.
Eles alegam que precisam conhecer os normativos
específicos dessa linha de crédito, mas que não há
a sistematização suficiente de conhecimentos em
capacitações dessa temática.

Motivação para o trabalho
A dimensão de motivação para exercício das atividades vinculadas ao MPO mostrou-se diferente entre
a percepção dos funcionários das agências e dos
agentes de microcrédito. A diferença principal está
na motivação em função da carreira e na motivação
em função do resultado no trabalho.
Nas agências bancárias há grande variedade de atividades, sendo o MPO apenas um produto dentre
os oferecidos aos clientes. A motivação dentro das
agências da Caixa e do BB se estabelece no sentido do plano de carreira estabelecido na empresa, no
qual os funcionários que se destacam têm a visibilidade de ascensão profissional.
Em relação aos funcionários das instituições parceiras (Movera, Crescer e Inec), os fatores motivacionais relatados estão relacionados ao trabalho em
equipe, à flexibilidade de horário e à percepção do
resultado na ponta, ou seja, quando percebem que
o cliente conseguiu usar o empréstimo conforme
os parâmetros do MPO e de fato o empreendimento teve evolução. Outros fatores motivadores mencionados pelos agentes foram a identificação com
a área comercial ou de finanças, o atendimento ao
público e o dinamismo das atividades.
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Além disso, os elevados índices de violência nas
ruas, os gastos com deslocamento e o alto peso da
remuneração variável em sua renda foram comumente mencionados pelos agentes de microcrédito. Diferentemente dos funcionários das agências
bancárias, há um trabalho prospectivo na captação
de potenciais clientes nas empresas parceiras que
afeta a realidade do trabalho dos agentes, fazendo
que passem a maior parte de sua jornada fora das
unidades de operação.
Outro item apontado como empecilho na atividade
é o sistema de avaliação de crédito, considerado
pouco transparente tanto pelos agentes como pelos
clientes. O desconhecimento sobre o funcionamento e os critérios utilizados pelo sistema de avaliação
de crédito, seja este automatizado ou por meio de
análise humana (mesas de crédito), acaba sendo
uma desmotivação para os agentes, que perdem
clientes antigos ou têm mais dificuldade para incluir
novos contratos, sem saber exatamente as causas
para essas dificuldades.
Por fim, a impossibilidade de ascensão no trabalho
foi mencionada como fator desestimulante para os
agentes da Movera e da Caixa Crescer, uma vez que
não há um plano de carreira dentro dessas empresas
e eles não podem evoluir da forma como gostariam.
Todavia, essa questão não aparece como um problema no Inec, dado que os agentes de microcrédito dessa instituição consideram a possibilidade de crescimento profissional em processos de seleção internos
como um dos principais fatores motivacionais.

Critérios de análise para concessão de crédito
Há uma percepção generalizada entre os agentes
entrevistados de que os critérios para concessão
do crédito são estritamente objetivos, do mesmo
modo que afirmaram que têm pouca autonomia

para influir no resultado da análise. No momento
da pesquisa, tal análise era balizada pela escala de
rating, um método para identificação do nível do
risco do tomador de crédito e da operação baseada na modelagem estatística do histórico de comportamento financeiro do cliente dentro e fora da
instituição, sua capacidade econômico-financeira,
as condições do crédito pleiteado e outros dados
sociodemográficos.
Os principais critérios de análise são padronizados
para essas instituições financeiras e devem ser seguidos por todos os agentes de crédito, sendo requisitada a apresentação de um avalista em contratos
individuais nos quais o cliente não consiga comprovar sua renda. A necessidade de avalista pode ser
substituída também pelos grupos de aval solidário8,
metodologia distintiva para o microcrédito e que permite a inserção creditícia de empreendedores sem
garantias formais de renda. Para o BNB, os grupos
solidários são a porta de entrada para o MPO, dado
que exigem essa modalidade para todos os clientes que estejam tomando seu primeiro microcrédito
ou tenham pouco tempo de relacionamento com o
banco. A eficácia do aval solidário é percebida pelos
próprios clientes do BNB, principalmente no perfil de
empréstimos inferiores a um salário mínimo, observando que eles preferiam geralmente a modalidade
em grupo ao crédito individual.
Diferentemente das experiências exitosas dos grupos solidários no microcrédito do BNB, nos municípios pesquisados houve dificuldades nessas
operações no âmbito do BB e da Caixa. Segundo
os orientadores entrevistados, os empreendedores
informais que já acessaram o microcrédito anteriormente não compreendem ou não concordam com
a metodologia do aval solidário, porque não querem atrelar seus compromissos financeiros aos de
terceiros. Foi relatado que essa resistência é ainda
mais acentuada em localidades com uma cultura
maior de individualismo, onde não seria bem vista
a divisão dos benefícios e riscos de uma concessão
de crédito em grupo.
Os próprios funcionários dessas instituições financeiras também demonstram dificuldades de compreender o estímulo à solidariedade, confiança e corresponsabilização entre pequenos empreendedores
que sustentam os grupos solidários. Além disso,
relatam algum nível de frustração porque atribuem à
adoção dessa metodologia a queda nas suas comissões e um maior volume de trabalho, já que o método aumenta o número de documentos a serem conferidos e das avaliações de risco a serem realizadas.
Os agentes de crédito informaram que não possuem discricionariedade na concessão do crédito.
A única liberdade que possuem é realizar um filtro
prévio, não dando seguimento na proposta de clien-

tes que acreditem ser maus pagadores, utilizando a
experiência que possuem com os clientes e a sua
percepção individual de acordo com seus valores
culturais, morais e sociais. Além disso, observam
alguns comportamentos do cliente que consideram
como indícios de problemas, como demonstração
de ansiedade e insegurança durante o processo de
prospecção e avaliação. A entrevista serve também
para observar o quão bem o cliente conhece o seu
empreendimento, a maneira como aplica o dinheiro
e os conhecimentos sobre gestão que possui.
O fato do cliente ser beneficiário do Programa Bolsa
Família (PBF) não configura critério oficial de análise e, dessa forma, nem todos os agentes de crédito
levam essa informação em consideração. Entre os
que consideram esse um dado importante, o recebimento do benefício é visto de forma ambígua: para
aqueles que consideram algo positivo para a análise,
esta perspectiva está relacionada ao fato de ser uma
renda extra para a família; por outro lado há aqueles
que, ao serem informados sobre o recebimento do
benefício sem terem questionado, veem a informação como um alerta de que o cliente utilizará o valor
do benefício para pagamento do empréstimo, desviando-o, assim, de sua finalidade.
É importante destacar que a aprovação final para
a concessão de crédito é realizada por um sistema
automatizado de análise de crédito, no caso do BB
e da Caixa, ou pela chamada “mesa de crédito”, no
caso do BNB. Os agentes e clientes não possuem
acesso ao motivo pelo qual determinadas propostas
não são aprovadas ou renovadas, o que não permite
ao cliente melhorar seu vínculo com o banco. A falta
de informação gera um desgaste do relacionamento
com os clientes, uma vez que é vista por eles como
uma ausência de política de valorização do bom pagador.
O trabalho do agente de crédito é potencializado
pelo bom vínculo estabelecido com os clientes. Desse modo, os agentes de MPO entendem que, quanto
mais próximo é o vínculo com o cliente, mais propenso ele estará para realizar o pagamento das parcelas. Além disso, essa proximidade permite que o
agente se sinta mais à vontade para aconselhá-los
sobre a gestão do empreendimento ou sobre oportunidades de investimento. Não obstante, o agente
percebe-se impotente para valorizar aqueles clientes
cujo vínculo profissional é mais próximo e as certe-

8. O aval solidário é um tipo de garantia peculiar às iniciativas de microcrédito em diferentes países desde o seu surgimento no final dos
anos 1970. Geralmente, as operações de empréstimo são realizadas
com grupos de empreendedores de no mínimo três pessoas, que não
podem ter nenhum grau de parentesco, devem se associar autonomamente e se corresponsabilizar pelo valor total do crédito.
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zas de pagamento são maiores, visto que o sistema
decide à revelia da percepção da ponta.

Acompanhamento técnico do
empreendimento
Na Movera e na Caixa Crescer o acompanhamento
é realizado por meio da visita para entrega do boleto de pagamento das parcelas. Nesse momento, os
agentes costumam questionar sobre como se dará
a utilização do dinheiro. Foi relatado que não existe
uma padronização nas instituições sobre o que deve
ser realizado na etapa de acompanhamento, apenas
é sugerido ao agente que aproveite a entrega do boleto para realizar o acompanhamento.
As visitas dos agentes de crédito têm como objetivo a comprovação da existência do negócio (quando acontece antes da concessão) e do gasto dos
recursos (quando são posteriores ao empréstimo),
ao mesmo tempo que funcionam para registrar
que os orientadores realizaram o trabalho previsto.
Com relação ao uso dos recursos, embora o MPO
seja voltado para atividades produtivas de pequeno
porte, com destinação exclusiva para a compra de
mercadoria ou estoque (capital de giro) ou para equipamentos e reformas (investimento fixo), uma parte
dos agentes entrevistados sinalizou ter conhecimento de que, na prática cotidiana, o empréstimo pode
ter outras finalidades aos clientes.
A pesquisa apurou que, na Movera e na Caixa Crescer, o acompanhamento dos agentes se concentra
em controlar a taxa de inadimplentes e alcançar a
meta de contratos fechados ao mês, estando restrita a orientações práticas para criação da conta
corrente, retirada do empréstimo, pagamento dos
boletos e outras questões logísticas, com maior
enfoque comercial e de cobrança nessa etapa de
acompanhamento.
Essa questão é ainda mais delicada quando o empréstimo é realizado pelas agências bancárias, uma
vez que os funcionários dos bancos não realizam
visitas de acompanhamento, seja por essa atividade não estar prevista em suas funções, seja por
não disporem de tempo para a tarefa, uma vez que
operam diversos outros produtos bancários. Dessa
forma, após a retirada de crédito a relação com o
banco ocorre de maneira mais distante, sem o apoio
da figura do orientador.
Em contraponto, o compromisso no acompanhamento do cliente é um diferencial do BNB, pois os
agentes compreendem que a metodologia de MPO
prevê, na prática, a educação financeira, buscando
antecipar e diagnosticar problemas de investimento dos clientes. Para estes o agente de crédito dedica a maior parte de seu tempo de trabalho fora
dos postos de atendimento, sendo comum ocorrer
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diversas visitas ao tomador de crédito mesmo após
a concessão do crédito. Essa relação próxima com
os clientes permite que o agente oriente sobre melhores práticas de gestão financeira e administração
do empreendimento, o que resulta nas baixas taxas
de inadimplência que as equipes atingem.

Clientes ativos e inativos
Partindo-se do desenho proposto para a pesquisa, foi
considerado que todos os tomadores de crédito deveriam integrar ou ter perfil socioeconômico compatível com o estabelecido para integrar o Cadastro Único, constituído por famílias com renda mensal de até
meio salário mínimo per capita ou renda mensal total
de até três salários mínimos. Dentro das dimensões
analisadas na pesquisa para os tomadores de microcrédito, não foram encontradas diferenças substanciais entre as falas dos clientes ativos e inativos.

Perfil do público e do empreendimento
O perfil do público entrevistado foi composto principalmente por mulheres com idade entre 21 e 50
anos e que, em sua maioria, se declararam como
pardas ou pretas. Os clientes do MPO que compuseram a amostra compartilham ainda de diversas outras características: atuação no mercado informal;
dificuldades de comprovar as garantias reais para
o empréstimo e a capacidade de pagamento; residência em áreas urbanas; pouco ou nenhum conhecimento básico sobre finanças e gestão do negócio;
concentração das atividades nos ramos do comércio e serviços.
Os principais motivos elencados para o pouco interesse na formalização do negócio consistiam na
descrença de que a formalização trouxesse algum
benefício, na alegação dos altos custos mensais
com os impostos e na incerteza sobre a continuidade do negócio. Percebe-se, desse modo, que ainda
há muita desinformação sobre os custos, benefícios
e procedimentos para formalização como microempreendedor individual. A falta de informação e as
incertezas quanto ao faturamento e à sustentabilidade do empreendimento dificultam o planejamento
de longo prazo do empreendedor, de tal modo que
a formalização deixa de ser prioridade ante as demais preocupações. A vontade de possuir um espaço dedicado ao empreendimento (ponto próprio)
apareceu em parte das entrevistas, visto que esses
trabalhadores atuam em espaços geralmente improvisados: na própria residência, venda de porta em
porta ou em vias públicas.
No ramo do comércio, foi notada alguma rotatividade dos produtos comercializados pelos empreendedores. Esses entrevistados afirmam que as mudanças buscam se adequar à demanda do mercado

consumidor como uma estratégia de sobrevivência
diante das quedas nas vendas em alguns períodos.

Trajetória pessoal no mundo do trabalho
Os relatos dos entrevistados sobre o microcrédito
e o trabalho autônomo costumeiramente envolvem
narrativas de superação e esperança, seja pela possibilidade de ver o negócio crescer, seja porque poderiam realizar o sonho da vida ou um projeto familiar.
Foi possível identificar cinco tipos de perfis de clientes em relação à sua trajetória pessoal no mundo do
trabalho, a partir de sua experiência prévia com empregos formais e como trabalhador autônomo e pelas motivações para iniciarem um empreendimento:
1.

clientes que sempre trabalharam como autônomos;

2. pessoas que encontraram no empreendimento uma oportunidade de geração de renda após situação de desemprego ou aposentadoria;
3.

atividade autônoma como complemento de
renda ao trabalho principal;

4. atividade autônoma tornou-se a principal
atividade produtiva após crescimento do empreendimento;
5.

estratégia para geração de renda após aumento de responsabilidades com cuidados
familiares ou doença do empreendedor.

No primeiro grupo de empreendedores, é comum encontrar narrativas sobre a realização de um sonho
na vida, geralmente sendo motivo de orgulho e satisfação para os clientes. Não obstante, mesmo entre
outros perfis de empreendimento, é comum haver
satisfação em ser empreendedor. Os principais motivos relatados são flexibilidade de horário, possibilidade de estar em casa próximo aos filhos, ganhos
salariais superiores ao emprego formal e não subordinação a um patrão.
Uma minoria dos entrevistados relatou o desejo de
voltar a trabalhar como empregados com carteira registrada, usando como explicação o fato de terem
trabalhado desse modo a maior parte da vida. A mudança não foi uma escolha, mas uma consequência
da situação de desempregado e, por este motivo, gerou insatisfação. O trabalho com carteira assinada
está associado a salário fixo, benefícios e garantias
de direitos.
Alguns empreendedores estariam dispostos a abrir
mão do empreendimento caso houvesse um ganho

financeiro maior no trabalho assalariado, o que não
ocorre na prática para muitos deles. Mesmo entre
aqueles que não dispõem de rendimentos superiores
ao trabalho assalariado por meio do empreendimento, foi relatada dificuldade em encontrar oportunidades de emprego formal, o que ajuda a explicar a necessidade de manter o negócio como fonte de renda.

Conhecimentos e habilidades de gestão
empresarial
Apenas uma minoria entre os clientes teve acesso
a cursos ou capacitações de gestão empresarial
ou profissionalizantes na sua área de atuação. Foi
comumente reportado pelos entrevistados que não
possuíam disponibilidade para participar presencialmente de cursos ou palestras. Os motivos são variados: não podem fechar o negócio, não têm tempo ou
o deslocamento é caro… por esse motivo, parte dos
entrevistados declarou que gostaria de participar de
algum tipo de capacitação nessa área de gestão. No
entanto, não se trata de unanimidade, uma vez que
muitos acreditam que não há necessidade, devido à
experiência prática que possuem.
Existe pouco conhecimento sobre gestão financeira
dos empreendimentos: a maior parte dos entrevistados afirma que não faz separação entre o dinheiro do
empreendimento e o da família. Além disso, poucas
pessoas registram gastos e lucros, e aqueles que o fazem realizam de maneira incipiente e descontinuada.
Apesar disso, muitos dos clientes entrevistados declararam que não participaram de nenhum tipo de reunião ou capacitação do banco sobre essa temática.
É comum entre os clientes que não registram suas
finanças a declaração de que fazem tudo de cabeça,
devido aos anos de experiência no empreendimento. De forma geral, os tomadores afirmaram saber
quando o negócio está sendo lucrativo tomando por
base sua capacidade de pagar ou não suas contas, e
ainda ter algum recurso para investimento no negócio ou em gastos pessoais.
Os clientes com empreendimentos recentes e baixa escolaridade afirmaram ter sentido falta de um
acompanhamento mais próximo e direcionado às
suas necessidades. Por outro lado, empreendedores
mais antigos entendem como constrangimento um
acompanhamento mais próximo, visto que afirmam
já saber o que fazer com o dinheiro. Entre os clientes
do BNB foi informado que, apesar de não terem participado de cursos ou palestras ofertadas pelo Crediamigo, sempre recebem orientações e têm suas
dúvidas esclarecidas pelos agentes de crédito.

Acesso e relação do microempreendedor
com o sistema bancário e os serviços de
microfinanças
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Essencialmente, a conta bancária é o único canal
de relacionamento permanente com o banco. Em
se tratando dos demais serviços bancários, poucos
relataram o uso de cartão de crédito: a máquina de
cartão ainda é vista com receio e dificuldade pela
maioria e os serviços de seguro ou consórcio não
possuem larga adesão entre os clientes. Eles acessam linhas de crédito menores e raramente buscam
outros serviços do banco, o que indica a necessidade de maior inclusão financeira desse público.
Cabe ressaltar que os clientes, em sua maioria, afirmaram que o microcrédito é um empréstimo sem
burocracia, com juros baixos e parcelas compatíveis
com sua renda, sendo constituído por um processo
rápido e fácil se comparado a outras experiências de
empréstimos via instituições bancárias. Dessa forma,
grosso modo, não encontraram dificuldade para realizar o empréstimo em nenhuma das instituições financeiras pesquisadas. Apenas em alguns poucos casos
notaram dificuldade para comprovar renda, por conta
da exigência de notas fiscais por parte dos agentes.
A maioria dos entrevistados já havia realizado outras
operações de microcrédito, em alguns casos, em
mais de uma instituição simultaneamente. O fato de
se contrair mais de um empréstimo ao mesmo tempo foi justificado pelo baixo valor oferecido.
Talvez o ponto mais importante da relação do sistema bancário com os clientes consista na assimetria da informação sobre a concessão do MPO. Os
clientes dizem não saber por que não conseguem
renovar o contrato, seja porque sempre pagaram
em dia as prestações do empréstimo, seja por terem feito diversos contratos bem-sucedidos. Essa
assimetria é atribuída, em grande parte, ao sistema
automatizado de análise de crédito, não compreendido nem pelos agentes nem pelos clientes, como
já relatado anteriormente.
O aspecto negativo dessa assimetria consiste na
impossibilidade de os clientes saberem qual ponto
da relação com o banco está sendo desconsiderado
na análise da proposta, que resulta em grande dificuldade para que os clientes melhorem a situação,
trabalhem seus pontos fracos e possam continuar
realizando os contratos, além de dificultar o trabalho dos agentes de crédito, que não compreendem o
porquê de bons clientes não conseguirem aumento
do valor ou renovação do crédito.
Ademais, foi possível observar, a partir de conversas
informais, que existe desinformação entre os clientes sobre o fato de beneficiários de políticas sociais
não possuírem impeditivo para o microcrédito. Há
um cenário evidente da necessidade de informar
não apenas o público beneficiário, mas também as
instituições que atuam na ponta em atendimento direto a esse público, sobre a possibilidade de possuir
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benefício social e entrar no programa de microcrédito sem riscos de perda de benefício.

Percepção de impacto do MPO
O microcrédito é bem visto pelos entrevistados, sendo reportado como essencial em emergências, bem
como para o crescimento de um novo negócio. Para
os entrevistados, os impactos dessa modalidade de
empréstimo estão concentrados na manutenção, estabilidade do negócio e estabelecimento de um novo
empreendimento, sendo mais visível entre aqueles
empreendimentos novos ou ainda pouco estruturados, ou mesmo entre aqueles empreendedores em
situação de emergência. Os entrevistados, em sua
maioria, utilizaram o que receberam mais para manter seus empreendimentos do que, necessariamente, para ampliá-los.
O uso do MPO para produzir capital de giro foi mencionado em larga escala pelas pessoas entrevistadas, que buscavam pagar fornecedores, regularizar
dívidas do empreendimento e comprar mercadorias
com melhor preço ou qualidade. Além disso, foi reportada a utilização do empréstimo para aquisição
de mobiliários para o ponto comercial e como investimento em cursos de especialização e aprimoramento. Essas formas de utilização concedem certa
tranquilidade momentânea ao empreendedor, estabelecendo um período de maior estabilidade que é
percebido como melhora na qualidade de vida por
alguns, uma vez que diminuem as preocupações e
aumentam os ganhos, assim o trabalhador passa a
ter mais liberdade na gestão de seu tempo.
Além disso, houve situações nas quais o MPO foi utilizado para o pagamento de contas atrasadas e gastos pessoais ou com fornecedores, sem que fosse
destinado inteiramente à atividade produtiva, mostrando o emprego da linha de crédito MPO como um
microcrédito para consumo. Esse uso equivocado do
dinheiro é uma possível consequência da ausência
de orientação por parte dos agentes, nesses casos
o impacto notado acaba sendo bem mais reduzido.
Por fim, o valor baixo concedido nos contratos foi
apontado pelos clientes como uma das explicações
para o impacto tímido em outras áreas da vida ou
do negócio. Alguns clientes, inclusive, dizem que só
conseguem visualizar alguma melhoria a longo prazo se o valor aumentar. O impasse consiste no valor
do MPO ser pequeno e, ao mesmo tempo, esses microempreendedores não serem grandes o suficiente
nem terem acesso a garantias formais para acessar
outras linhas de crédito e manter a competitividade.
Uma estratégia utilizada para contornar esse problema consiste na realização de vários empréstimos
com a instituição financeira atual e outros bancos
de forma a majorar o valor total emprestado.

Proposições de melhoria para o programa
No relatório completo da pesquisa (BRASIL, 2019) foram elaboradas proposições de melhoria produzidas pelos consultores por meio da pesquisa bibliográfica e do trabalho de
campo. O resultado dessa construção de saberes baseada
na percepção dos atores envolvidos diretamente com a política é importante no sentido de realizar uma abordagem de
constituição de políticas públicas não somente para os usuários, mas também com eles, por meio de suas experiências
e vivências.
O relatório completo da pesquisa pode ser acessado em:
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/relatorio/relatorio_212.pdf

Considerações finais
A pesquisa de implementação da política de MPO
teve como direcionamento elaborar um estudo analítico dos perfis dos tomadores e agentes orientadores
de microcrédito, bem como apresentar proposições
para o aperfeiçoamento da política de microcrédito
produtivo orientado no âmbito do Plano Progredir.
Dessa forma, o estudo contemplou a percepção dos
tomadores de microcrédito acerca dos impactos do
MPO em suas vidas pessoais e no funcionamento
do empreendimento. A pesquisa possibilitou, também, aprofundar a forma de compreender a atuação
e contribuição dos agentes de crédito, assim como o
desenho institucional para o MPO do BB, CEF e BNB.
As variáveis que interferem no trabalho desenvolvido pelos agentes de crédito nos bancos e instituições parceiras (Inec, Caixa Crescer e Movera) foram
um dos pontos de destaque dessa pesquisa. Em
relação às instituições parceiras, destacam-se a rotina de trabalho dedicada ao MPO e a capacitação
focada no trabalho de campo, proporcionando melhor relacionamento com os clientes. Entretanto, os
agentes de crédito que atuam nessas instituições
relatam como principais fatores desmotivadores a
dificuldade de atingir metas, o elevado peso da parcela variável na remuneração, o medo da violência
urbana nas áreas atendidas e os altos custos com
deslocamento.

motivo apontado para o baixo impacto nas suas vidas pessoais e no empreendimento.
Diante do desconhecimento sobre gestão financeira
e da escassez de tempo reportada pelos clientes, o
acompanhamento dos agentes de crédito assume
importância crucial para o sucesso da política e reconhecimento das dificuldades e potencialidades
de cada empreendimento. Apesar disso, muitos dos
clientes entrevistados declararam que o acompanhamento dos agentes se concentra na cobrança
das parcelas e na operacionalização do crédito, não
ocorrendo orientação quanto à gestão do empreendimento.
Dentro do contexto do acompanhamento dos clientes, pode-se considerar que a autorização do acompanhamento via “o uso de tecnologias digitais e
eletrônicas”, introduzida pela Lei nº 13.636, de 20
de março de 2018, se ajusta aos tempos atuais de
exigências de urgência da informação, resposta
instantânea e facilidade no contato, bem como diminui os custos necessários para a implementação
dessa operação de crédito com potencial ganho de
escala. Não obstante, essa estratégia deve atuar
de modo complementar às formas tradicionais de
acompanhamento, visto que não só parte do público pode não utilizar habitualmente os meios digitais
de comunicação, mas, principalmente, para que não
se desconfigure uma das principais características
da metodologia de MPO: o vínculo e a proximidade
entre cliente e agente para promover o acesso à informação e possibilitar o crescimento do empreendimento.

Uma das dimensões de análise mais relevantes nesse estudo é a percepção de impacto do MPO na vida
dos tomadores do empréstimo. Para tanto, foi questionado aos entrevistados se eles identificavam mudanças em suas vidas e na sustentabilidade do negócio após o microcrédito. Pode-se considerar que
essa modalidade de empréstimo é vista de maneira
bastante positiva entre os empreendedores entrevistados. Contudo, o valor do empréstimo, considerado
insuficiente por boa parte dos clientes, foi o principal
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Cesta de consumo e
inflação das famílias
de baixa renda: um
panorama da última
década1
Resumo
Este trabalho apresenta proposta para um Índice de
Preços ao Consumidor focado nas famílias de baixa
renda, que compreende justamente o grupo formado pelas famílias inscritas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro
Único). Deste modo, o estudo busca preencher uma
lacuna no acompanhamento da inflação brasileira,
posto que não existem indicadores para monitorar o comportamento dos preços para este grupo
composto pelos indivíduos de renda mais baixa. O
desenvolvimento do indicador começou com investigações da estrutura de consumo de famílias de
baixo poder aquisitivo na Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) de 2008/2009, visando identificar
quais produtos e serviços mais comprometem o
custo de vida dessas famílias. Além disso, após a
construção da estrutura de gastos de tais famílias,
foi possível estimar a inflação para este grupo social
de janeiro de 2009 a dezembro de 2018. A pesquisa
identifica que alimentos e tarifas públicas possuem
grande peso no orçamento das famílias de baixa
renda. Ademais, o estudo constata que, na última
década, o grupo dos indivíduos de renda mais baixa
conviveu com uma inflação inferior àquela observada pelos demais grupos da população.

1.Artigo produzido pelos pesquisadores André Furtado Braz e Igor dos
Reis Lino, da Superintendência Adjunta para Inflação, órgão do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Introdução
Os índices de preços ao consumidor calculados no
Brasil, entre os quais o IPC2 e o IPCA3, possuem cestas de consumo diferentes, mas apresentam pelo
menos uma característica em comum: as faixas de
renda familiar em que se encontram as populações
representadas têm como limite inferior o valor de
um salário mínimo (SM). Nos últimos anos, porém,
com a ampliação do alcance de programas sociais,
como o Programa Bolsa Família, houve uma demanda por se conhecer e avaliar periodicamente os perfis de despesa desse estrato demográfico.
A inflação não é equivalente para todas as famílias.
Cada uma tem o seu particular perfil de consumo. Um
tradicional conceito econômico, a Lei de Engel4, sustenta que as famílias de menor renda dedicam parcelas maiores de seus gastos à alimentação, enquanto
as que se situam nos estratos superiores despendem
frações elevadas de seus orçamentos com educação,
saúde e lazer. Em outras palavras, ao passo que aumenta o rendimento, a elasticidade da procura de bens
de primeira necessidade tende a zero.
O desenvolvimento de um índice de preços ao consumidor parte inicialmente da escolha do grupo social
ou da população-objetivo. É justamente a escolha da
população-objetivo que permite identificar a cesta
de produtos e serviços habitualmente consumidos
pelas famílias de baixa renda, no perfil do Cadastro
Único. A principal fonte de dados para a construção
da cesta de consumo e, portanto, de uma estrutura
de ponderação para um índice de preços é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que apura
os hábitos de consumo das famílias. Realizada pelo
IBGE, a última pesquisa disponível se refere a 20082009. Portanto, a partir de dados levantados pela
referida pesquisa, realizou-se o cálculo de um índice
de preços ao consumidor voltado às famílias com
renda mensal per capita de até meio SM. A escolha
dessa camada social se deu pelo fato deste ser o
perfil prioritário para a família se inscrever no Cadastro Único.
A relevância do indicador proposto neste estudo é
identificar descolamentos entre a taxa de inflação
aferida para o conjunto da população e a tocante às
famílias de baixo poder aquisitivo. Complementarmente, dada a explícita concentração de renda e a
ênfase de combate à pobreza e à desigualdade das
políticas sociais, um índice de preços focado neste
estrato da população é fundamental para a avaliação de tais ações. Nesta faixa de renda em questão
estão 19,05% de todos os domicílios das vinte e sete
unidades da Federação, conforme plano amostral da
POF 2008/2009 (IBGE, 2010).
Este trabalho é assim estruturado: na seção 1 é introduzido o tema, bem como a motivação e a relevân-
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cia do estudo. A seção 2 discute brevemente sobre
o índice de preços como um indicador para o custo
de vida e apresenta uma revisão de literatura. Na seção 3 é apresentada a fonte de informação para a
construção do índice de preços ao consumidor para
famílias de baixa renda no perfil do Cadastro Único
(IPC-PCU). A seção 4 descreve a metodologia de cálculo do IPC-PCU. A seção 5 apresenta os resultados
e analisa, de forma comparativa, o custo da cesta de
consumo das famílias mais pobres. Na seção 6 são
feitas as considerações finais.

Revisão de literatura
Segundo Samuelson e Swamy (1974), um índice de
preços ao consumidor deveria ser igual à razão dos
custos mínimos de dado padrão de vida em duas
situações de preços distintas. Tal definição vai ao
encontro com o que Melo (1982, p. 37) define como
sendo um índice de custo de vida: “a razão entre os
custos mínimos de se atingir determinado nível de
bem-estar, configurado em um nível fixo de utilidade,
sob dois regimes de preços”. Em outras palavras, o
custo de vida pode ser entendido como o total de
despesas necessárias para se manter certo padrão
de vida.
É trivial pensar que o padrão de vida de uma pessoa varia de acordo com o seu salário. Espera-se
que quanto maior o salário, maior é a quantidade de
bens consumidos e melhor será seu padrão de vida.
Sendo assim, é possível indicar o padrão de vida de
uma pessoa a partir da sua cesta de bens consumidos. No entanto, para cada padrão de vida existem
inúmeras cestas equivalentes e obtê-las se torna um
grande obstáculo ao se tentar calcular um índice de

2. Produzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) mede a variação de preços de um conjunto fixo de
bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com
nível de renda situado entre um e 33 SM mensais.
3. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é produzido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre um e 40 SM, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e
residentes nas áreas urbanas das regiões (isso equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras).
4. Em 1857 Ernst Engel (1821-1896) publicou um estudo sobre as
condições de produção e consumo no Reino da Saxônia, no qual ele
formulou uma lei empírica sobre a relação entre receita e despesa com
alimentos. A lei de Engel, como ficou conhecida desde então, afirma
que a proporção de renda gasta em alimentos diminui à medida que a
renda aumenta. Sua declaração original baseava-se principalmente em
um exame de cerca de duzentos orçamentos de trabalhadores belgas
(HOUTHAKKER, 1957).

custo de vida. Dado isso fica evidente que, na prática, há uma dificuldade de se calcular tal indicador.
O que se procede é, portanto, o cálculo do índice de
preços ao consumidor, que pode ser visto como uma
aproximação do índice de custo de vida.

cativa entre a inflação enfrentada pelos pobres e os
não pobres. No entanto, Michael (1979) argumentou
que a inflação enfrentada por um grupo de população não é necessariamente maior ou menor do que
a inflação enfrentada por outros grupos.

Apesar de tal esforço, os tradicionais índices de preços divulgados sempre geram discussões na população. “Segundo um renomado instituto de pesquisa
de opinião, uma em cada duas pessoas acredita que
a sua própria inflação seja maior do que a divulgada” (QUADROS, 2008, p. 20). Ainda que tal afirmação
aparente traduzir certa desconfiança, ela é justificada pela individualização da inflação. A cada momento haverá famílias enfrentando altas de preços
mais fortes do que outras. A despeito do caráter
generalizado das consagradas medidas de inflação,
tal característica, no entanto, não é prejudicial para
a condução da política macroeconômica. Afinal de
contas, sendo a alta de preços generalizada, ainda
que não concomitante, será percebida em maior ou
menor grau por todos os indivíduos. Entretanto, há
preços que sobem mais do que outros, de forma duradoura. Dada essa dinâmica dos preços e o fato de
que alguns grupos sociais podem ter suas despesas
concentradas em produtos e serviços cujos preços,
em períodos relativamente longos, aceleram mais
intensamente do que os demais, é importante identificar e apurar a inflação para tais grupos.

Minarik (1980) investigou o impacto da inflação na
distribuição de renda de subpopulações nos Estados Unidos. O estudo mostra que, como as famílias
de baixa renda são consumidoras intensivas de alimentos e combustíveis, é mais provável que elas
sejam mais afetadas do que as outras famílias se a
inflação estiver concentrada em tais itens. O estudo
de Minarik também investigou o caso de que, na década de 1970, o preço dos bens e serviços básicos
aumentou um pouco menos do que as commodities
em geral, ou seja, menor taxa de inflação nos itens
básicos. Como esses itens compõem uma parcela
maior das despesas dos pobres, estes experimentaram uma taxa de inflação menor em relação à população total.

Na literatura internacional, diversos estudos se preocuparam com os índices de preços para rendas específicas, bem como grupos demográficos, incluindo
os pobres. Esses estudos examinaram os impactos
do consumo na população de baixa renda e aplicaram diferentes índices de preços para os pobres.
Snyder (1961) desenvolveu índices de preços experimentais para subpopulações, ou seja, grupos de
baixa e alta renda nos Estados Unidos, usando os
dados de despesas, rendimentos e níveis de preços
entre 1936 e 1955. Seu estudo definiu grupos populacionais em termos de renda e as elasticidades de
renda das commodities alimentares (ou seja, elasticidade negativa ou zero para grupos de baixa renda,
e as maiores elasticidades de renda para grupos de
alta renda). O estudo descobriu que os Consumer
Price Indexes (CPI) para grupos de baixa renda eram
significativamente maiores do que os grupos de renda mais alta. Além disso a autora relatou que, em um
período de recessão, os preços das commodities
básicas, considerados de maior importância para
os grupos de baixa renda, caíram mais lentamente
em relação ao preço das commodities que são mais
importantes para os grupos de renda média e alta.
Michael (1979) e Hagemann (1982) analisaram a
diferença de inflação entre população pobre e não
pobre. Aplicando o índice de Laspeyres, ambos os
estudos mostraram que existe uma diferença signifi-

Blank e Blinder (1986) examinaram a inflação experimentada pela população de baixa renda nos Estados
Unidos. O estudo concluiu que as taxas de inflação
para os pobres foram semelhantes às globais para
toda a população, durante 1947-1982. A razão para
a descoberta é que os preços dos bens e serviços
de necessidades básicas não subiram sistematicamente mais rápido do que as commodities em geral.
Mais recentemente, Sugema et al. (2010) desenvolveram um índice de preços experimental para os
pobres na Indonésia para determinar se ele seria o
mesmo para o índice geral de preços ao consumidor.
O estudo mostrou que há uma diferença significativa
entre o IPC para os pobres (particularmente na área
rural) e o IPC convencional da população total, entre
o final de 2006 e o final de 2009. A área rural foi mais
prejudicada pela inflação, devido ao aumento significativo dos preços dos alimentos ocorrido naquele
período.
No Brasil, mesmo nos índices de preços que possuem em seu escopo as famílias com renda mais
restrita, casos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE, para famílias com renda de
um a cinco SM e o IPC-C1 da FGV, para famílias com
renda de um a dois e meio SM, ainda há uma lacuna para os grupamentos domésticos de mais baixa
renda.
Soares e Osorio (2007) construíram índices de inflação para cada centésimo da distribuição de renda.
Para isso, utilizaram a POF de 2003 para estabelecerem o gasto, por centésimo, em cada uma das nove
categorias de consumo do Sistema Nacional de
Preços ao Consumidor (SNIPC) do IBGE, e o mesmo
SNIPC para calcular a inflação de cada categoria.
Assim, foi possível calcular a média das inflações de
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cada categoria ponderada pelos pesos calculados a
partir da POF. Os autores chegaram à conclusão de
que a inflação no período 1995-2005 foi pró-pobre
até o centésimo 93 e do centésimo 93 em diante foi
pró-renda alta.
Recentemente, Lameiras, Carvalho e Souza Júnior
(2017) desenvolveram um indicador de inflação por
faixa de renda que possibilitou identificar as diferenças no comportamento do custo de vida de famílias
com rendas distintas, além de fornecer índices de
preços mais precisos para a deflação de séries que
necessitem de um indicador de inflação mais específico. Os resultados mostraram que, de novembro
de 2016 a outubro de 20175, a inflação das famílias
pertencentes à primeira faixa foi de 2,0%, situando-se bem abaixo da registrada pelo segmento mais
rico (3,5%). Entretanto, em uma perspectiva de longo
prazo, observou-se que no período de julho de 2006
a outubro de 2017 a inflação dos mais pobres apresentou uma variação de 102%, bastante superior à
observada na faixa de renda mais alta, de 86%.
Este trabalho busca justamente contemplar esse
extrato da população mais vulnerável ao movimento dos preços, num esforço para estudar, através da
POF do IBGE, a cesta de bens consumidos pelas famílias cuja renda mensal per capita é de no máximo
meio salário mínimo, e posteriormente calcular a inflação para este grupo social.

Fonte de dados
A POF é a principal fonte de dados para a construção
da cesta de consumo e, portanto, de uma estrutura
de ponderação para qualquer índice de preços ao
consumidor, independentemente de sua população-objetivo. Por ser uma pesquisa ampla e utilizada
para além dos índices de preços, na subseção a seguir serão apresentadas as despesas familiares que
são próprias para um IPC.

As POF na construção dos IPC
Um dos objetivos principais da POF é mensurar as
estruturas de consumo, dos gastos, dos rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias. Portanto, é possível traçar um perfil das condições de
vida da população brasileira a partir da análise de
seus orçamentos domésticos (IBGE, 2010).
Algumas das vantagens e razões para que os dados
da POF sejam usados na produção estatística dos
índices de preços ao consumidor é a possibilidade
que a pesquisa proporciona de se estudar a composição dos gastos das famílias segundo as classes
de rendimentos, disparidades regionais, áreas urbana e rural e a dimensão do mercado consumidor
para grupos de produtos e serviços. O IPC-DI, por
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exemplo, utiliza valores de despesa para famílias
com renda de um a 33 SM, da zona urbana de sete
capitais, para definir a estrutura de ponderação. Isso
é possível porque na POF os dados da pesquisa são
coletados no agregado familiar.

Despesas próprias de um IPC
Tendo em vista que um IPC é uma aproximação do
custo de vida, ou seja, os bens e serviços adquiridos pelas famílias são para a satisfação direta de
suas necessidades, é de se esperar que o conjunto
de bens e serviços de um IPC se distingue do conjunto de bens e serviços pesquisados nas POF. Essas pesquisas são muito mais abrangentes e contemplam, além das despesas correntes de consumo
que são utilizadas para a construção da estrutura de
ponderação do IPC, outras despesas correntes, com
aumento do ativo e diminuição do passivo, que são
excluídas da apuração para a cesta do IPC.
Conforme IBGE (2014), as despesas denominadas
de “outras despesas correntes” correspondem àquelas com impostos como: Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF) e Imposto Sobre Serviços (ISS). Incluem também contribuições trabalhistas (previdência pública
e associação de classe na qual está incluído o imposto sindical), serviços bancários, pensões, mesadas, doações e previdência privada, dentre outras. O
aumento de ativo, ou seja, o aumento do patrimônio
familiar é caracterizado pelas despesas com aquisição de imóveis, construção e melhoramento de imóveis próprios e outros investimentos, por exemplo,
títulos de capitalização, títulos de clube, aquisição
de terrenos para jazigo e outras aquisições similares.
Já a “diminuição do passivo” são as despesas com
pagamentos de débitos, com empréstimos pessoais,
carnê de mercadorias e também as dívidas judiciais
e prestação de imóvel.
Há também na POF itens considerados complexos,
que têm sua participação na apuração para a estrutura de ponderação do IPC condicionadas a uma
análise pormenorizada. A seguir serão apresentados estes itens, conforme IBGE (2014).
Os impostos indiretos que estão associados à produção e à comercialização e que incidem sobre vendas,
sobre produtos industrializados, importação etc.,
compõem um IPC, pois formam o preço final de mercado dos bens e serviços. Já os impostos diretos,
aqueles incidentes sobre a renda e o patrimônio, não
são incluídos nos IPC, como o IPTU. Uma exceção

5.Última data calculada até a publicação, entretanto a divulgação desse
índice se dá continuamente no portal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tendo em vista estar associado ao
uso do veículo particular que se caracteriza como
um item de consumo. Quanto às taxas, a exemplo da
cobrada na obtenção da carteira de habilitação, são
também incluídas no cálculo do IPC.
No caso de jogos e apostas, apenas a parte do gasto relativa ao custo do serviço prestado refere-se à
despesa de consumo e, portanto, participa do IPC. A
outra parcela da despesa de uma aposta é destinada ao prêmio, constituindo-se em transferência entre
as famílias. Para assegurar a ponderação adequada
para os jogos e apostas é feito um cálculo de gasto
líquido, apropriando-se a diferença entre o valor total
das apostas e os valores pagos em premiações.
Para os gastos com seguros, recomenda-se que
sejam incluídos nos IPC, exceto os do tipo “seguro
de vida”, pois este caracteriza “aumento do ativo” familiar. Neste caso, a indenização não reverte para o
próprio segurado. São classificados como consumo
os serviços prestados pelas seguradoras relativos a
“riscos contra incêndio”, “roubo e inundações”, “saúde”, “transportes”, “responsabilidade civil” etc. As
despesas com os tipos de seguros que permitem
algum tipo de indenização para o próprio segurado
devem fazer parte do IPC, considerando-as líquidas.
Trata-se de no cálculo dos pesos deduzir do total
dos gastos com os prêmios as indenizações recebidas pelas famílias.
Em revistas são consideradas despesas tanto com
aquelas típicas de lazer, quanto com as especializadas que possam se destinar, inclusive, a entretenimento. Em livro são consideradas despesas tanto
com livros didáticos quanto com os não didáticos.
Dispêndios com grandes reformas, estes considerados como aumento do ativo não são incorporados à
base do índice. Já as despesas com manutenção e
conservação do domicílio fazem parte da apuração
para a estrutura de ponderação do índice, contemplando um conjunto abrangente de materiais, além
da mão de obra.
Quando na POF há caso de família constituída por
uma ou mais pessoas que possuem uma atividade econômica não identificada formalmente como
empresa, como “trabalhadores por conta própria”, é
necessário assegurar que a despesa final da família incluída no IPC reflita somente aquela destinada
à satisfação direta das necessidades de consumo,
sendo excluído todo e qualquer gasto que alimente a
atividade produtiva.
As doações podem ser caracterizadas como outras
despesas correntes. Sendo assim, não são incorporadas no IPC. No entanto, as contribuições são consideradas consumo. As despesas (contribuições) com

“cotas de clubes” e com “conselhos de classe”, que
prestam algum serviço às famílias, são consideradas
como de consumo e, portanto, incluídas no IPC.
A categoria de bens duráveis compreende aqueles
bens que têm utilidade por um período longo. Ao obter um bem de consumo durável, a família, na prática,
estaria consumindo o serviço prestado pelo bem em
diferentes períodos. As despesas com bens duráveis
em geral, tais como eletrodoméstico, móveis, eletrônicos, computadores e veículos, são contadas no IPC.
Quanto às habitações, o serviço de aluguel é estimado a partir dos domicílios efetivamente alugados.
Seu peso se dá pela incorporação dos gastos com
aluguel efetivo. Já a evolução do custo da moradia
em casa própria – aluguel medido indiretamente ou
imputado – não é considerada no cálculo dos índices de preços.
No caso dos automóveis usados, para calcular os
pesos leva-se em consideração as despesas líquidas feitas pela população-objetivo do índice. Do
valor total das despesas na compra de automóveis
usados extrai-se o valor total da venda de automóveis usados efetuada pelas famílias.
Por fim, as despesas com taxas bancárias pelo uso
de cartões de crédito, diversos serviços bancários
de administração de contas etc. são incluídas no
cálculo do IPC.

Metodologia
Nesta seção será apresentada, em maiores detalhes,
a metodologia para o cálculo do IPC da FGV. Metodologia esta que foi utilizada para o índice de preços
para famílias de baixa renda proposto neste estudo.
É necessário destacar que, por utilizar a metodologia e o banco de preços do IPC da FGV, o indicador
desenvolvido neste trabalho contempla sete cidades
e não 13, como no caso do IPCA do IBGE. É importante também ressaltar que o desenho do índice
de inflação para famílias de baixa renda exige cuidados. O indicador que aqui será apresentado é de
caráter preliminar. É reconhecida a dificuldade de se
desenvolver um índice para um extrato da população
tão específico.
Vale lembrar que a amostra da POF é definida de
forma a garantir representatividade das unidades da
federação, regiões metropolitanas e capitais. Já o
índice aqui proposto é focado nos mais pobres, que
como será mostrado mais à frente estão concentrados principalmente nas regiões Nordeste e Norte. Ou
seja, infalivelmente a amostra da POF e os preços
coletados pelo IPC (que contemplam duas capitais

Caderno de Estudos nº 34

29

nordestinas e nenhuma da região Norte) serão limitados no que diz respeito aos mais pobres.
O Índice de Preços ao Consumidor, para famílias
no perfil do Cadastro Único (IPC-PCU), mede variações intertemporais de preços de um conjunto fixo
de bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com nível de renda de até meio
SM per capita mensais. Trata-se, portanto, de uma
adaptação do tradicional IPC. A única diferença para
o IPC convencional está na definição da população-objetivo mais restrita, no caso das famílias de baixa
renda. Portanto, toda metodologia do IPC-DI da FGV
é empregada para a construção do IPC-PCU.
Sua pesquisa de preços se desenvolve sistematicamente ao longo do mês calendário, cobrindo as capitais de sete unidades da federação – Bahia, Distrito
Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo – os quais somam 23,75%
do estrato de renda definido para este estudo.
Os bens e serviços que integram a amostra do IPC-PCU
estão distribuídos em oito grupos ou classes de despesa: “Alimentação”, “Habitação”, “Vestuário”, “Saúde e
Cuidados Pessoais”, “Educação, Leitura e Recreação”,
“Transportes”, “Despesas Diversas” e “Comunicação”.
Após a definição da população-objetivo para o cálculo das estimativas mensais do IPC-PCU, como em
todo IPC, utilizam-se três elementos fundamentais:
uma amostra de bens e serviços, um vetor de ponderações referentes a essa amostra e um sistema de
acompanhamento de preços. Com estes elementos
devidamente conjugados por meio de um sistema de
cálculo, obtém-se o resultado mensal do índice.

População-objetivo
A definição da população-objetivo é a primeira etapa na construção de um índice de preços. Buscando
contemplar o estrato mais pobre da população, que
não está presente no público-alvo dos tradicionais indicadores, definiu-se que o escopo do indicador deste
estudo estaria baseado nos gastos das famílias com
renda per capita de até meio SM. A justificativa para
a escolha dessa faixa de renda é que ela é um dos
critérios para inscrição no Cadastro Único, que é um
instrumento de identificação e caracterização das famílias de baixa renda residentes no Brasil. A seguir é
apresentado um breve histórico do Cadastro Único.

Além do Bolsa Família, diversos outros programas
sociais federais utilizam o Cadastro Único para selecionar os beneficiários, por exemplo: Programa Minha
Casa, Minha Vida; Bolsa Verde – Programa de Apoio
à Conservação Ambiental; Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (Peti); Fomento – Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Carteira do
Idoso; Aposentadoria para pessoa de baixa renda; Programa Brasil Carinhoso; Programa de Cisternas; Telefone Popular; Carta Social; Pro Jovem Adolescente;
Tarifa Social de Energia Elétrica; Passe Livre para pessoas com deficiência; Isenção de Taxas em Concursos Públicos, etc. O Cadastro Único também pode ser
utilizado pelos governos estaduais e municipais para
a seleção de beneficiários de seus programas sociais.
Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias com
renda mensal de até meio SM per capita; famílias com
renda mensal total de até três salários mínimos; ou famílias com renda maior do que três salários mínimos,
desde que a inscrição esteja associada à inclusão em
algum programa social nas três esferas do governo.

Estrutura da amostra de bens e serviços
A cesta de bens e serviços integrantes do IPC-PCU
foi selecionada a partir da POF, elaborada pelo IBGE
entre 2008/2009, e está calcada na estrutura média
de despesas de consumo de famílias residentes em
todos os estados brasileiros, com renda mensal de
até meio SM per capita.
No recorte feito com os microdados da POF foi possível observar, conforme o Gráfico 1, que a região
Nordeste concentra mais da metade (55,38%) do
total de domicílios com o nível de renda supracitado, seguido pelas regiões Norte (17,74%), Sudeste
(12,43%), Centro-Oeste (9,53%) e Sul (4,92%).

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos domicílios com renda mensal per capita de até meio
salário mínimo, segundo região do Brasil

Cadastro Único
No Cadastro Único são registradas informações
como: características da residência, identificação
de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho
e renda, entre outras. Em junho de 2018 havia 77,4
milhões de pessoas de baixa renda registradas no
sistema, ou seja, 37% da população brasileira.
Fonte: POF/2008/2009, elaboração Ibre/FGV.
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Estrutura de pesos
A estrutura de pesos de um IPC, inclusive do IPC-PCU, que expressa a importância monetária dos
bens e serviços componentes do orçamento doméstico, está baseada nas despesas de consumo obtidas através da POF. Com os dados dessa pesquisa,
determinam-se os pesos a serem usados no cálculo
do índice.
Para estabelecer as estruturas de ponderação definitivas foram fixados os seguintes critérios, conforme
manual do IBGE (2014):
• na fase inicial de depuração dos dados, excluíram-se da estrutura original, além dos
conteúdos que não se associavam a consumo, também aqueles que identificavam bens
e serviços de baixa magnitude no orçamento
doméstico;
• os subitens com participação igual ou superior a 0,07% fazem parte das estruturas;
• os subitens com participação inferior a
0,01% em hipótese alguma fazem parte das
estruturas. Os valores dessas despesas são
distribuídos, em geral, proporcionalmente
entre outras despesas do mesmo grupo, ou
seja, no item ao qual fazem parte;
• os subitens com participação igual ou superior a 0,01% e inferior a 0,07% podem fazer
parte das estruturas para assegurar que o
item do qual fazem parte tenha cobertura de
70% dos gastos realizados com os subitens
componentes do item.
O processo de geração da estrutura visa, também,
excluir das estruturas os subitens para os quais não
é viável definir um procedimento de coleta que garanta uma estimativa consistente dos respectivos
movimentos de preços. Nessa condição o subitem
fica de fora da estrutura, independentemente do valor de seu peso.
Na composição final do IPC-PCU, organizaram-se os
gastos em conjuntos segundo a natureza das despesas, como é feito tradicionalmente nos IPC, resultando na seguinte estruturação: um índice geral, oito
grupos, 25 subgrupos, 69 itens e 225 subitens.
Para facilitar a compreensão da estrutura de pesos,
ela é toda codificada de forma a orientar a estruturação. Os subitens possuem seis dígitos e são encadeados nos itens, de quatro dígitos. Por sua vez, os
itens compõem os subgrupos, de dois dígitos, que
compõem os grupos, de um dígito. O grupamento
geral é a agregação de todos os grupos. O Quadro 1
a seguir ilustra a estruturação do índice.

Quadro 1 – Estruturação de um índice de
preços
0

Grupamento Geral

1

Grupo

11

Subgrupo

1111

Item

111101

Subitem

Fonte: Elaboração Ibre/FGV.

A estrutura de ponderação do IPC-PCU também
pode ser vista sob a ótica de bens e serviços, que
é um rearranjo da estrutura tradicional. O peso dos
subitens são os mesmos em ambas estruturas.
As ponderações originais das estruturas básicas e
de bens e serviços encontram-se nos anexos e, por
serem de base móvel, variam mensalmente.

Estrutura de cálculo
O cálculo do IPC-PCU ocorre como descrito a seguir.
De início, calcula-se, para o período de referência ‘t’,
em determinado local de compra ‘l’, o relativo simples do insumo6, relacionando-se preços do insumo
para períodos consecutivos (t-1, t). Em seguida, a
média geométrica desses relativos simples, em nível de local de compra ‘l’, de ‘n’ insumos afins, gera
o relativo de subitem. A partir desta fase de cálculo,
usando-se a fórmula de Laspeyres, definem-se relativos ponderados de ‘itens’, de ‘subgrupos’, de ‘grupos’
e o relativo geral.
Ao contrário do IPC-DI, o IPC-PCU não foi desenvolvido com estruturas de consumo para cada uma das
unidades da federação. Devido à baixa representatividade amostral, a nível municipal, das famílias com
o escopo econômico proposto para este indicador,
a estrutura de consumo do IPC-PCU foi construída
a nível nacional a partir da amostra de famílias nas
mais diversas regiões do país. Portanto, este índice
não conta com estruturas de consumo detalhadas
para cada cidade, conforme disponível no IPC-DI.
Em termos matemáticos, o cálculo de relativos pode
ser expresso em três etapas distintas:

a) Relativo do insumo

6. Insumo representa o nível mais desagregado do índice de preços,
mas que não é visível na estrutura de ponderações. Vários insumos
compõem um subitem da estrutura do índice. Por é exemplo, os vários
tipos de uva (insumos) são agregados no subitem “110555 – UVA”.
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b) Relativos em nível de subitens
Os subitens são compostos por insumos afins,
abarcando a diversidade de marcas e de formas de
comercialização. Seus relativos derivam da média
geométrica de relativos médios dos insumos afins
integrantes de cada subitem.

c) Relativos em nível de itens, subgrupos,
grupos e geral
Calculam-se relativos em nível de item, subgrupo,
grupo e geral por meio de média aritmética ponderada de relativos de subitens.
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O grupo Alimentação, como se esperava, é o que
apresenta o maior aumento de ponderação quando
se afunila a faixa de renda. Enquanto para a população objetivo do IPC-DI (famílias com renda mensal
entre um e 33 SM) o peso dos gastos com alimentação é de 24,76% (Tabela 1), e até mesmo para o IPC-C1 (famílias com renda até 2,5 SM – classe C1) é
de 31,39%, para o índice com faixa de até meio SM a
proporção sobe a 40,31%, uma diferença de quase 16
pontos percentuais (pp) para o IPC-DI e 9 pp para o IPC-C1. É interessante também destacar, dentro de Alimentação, o peso de Gêneros Alimentícios diante de
Alimentação Fora. Para os mais pobres, Gêneros Alimentícios representa 84,7% da Alimentação, enquanto Alimentação Fora representa apenas 15,3%. Essa
diferença vai diminuindo, de acordo com o aumento
da renda da população objetivo do índice, chegando a
Gêneros Alimentícios e Alimentação Fora representarem, respectivamente, 60,3% e 39,7% no IPC-DI.
Outro grupo que também ganha peso, porém em
menor escala, é o grupo Vestuário, aumentando de
4,95% no IPC-DI e 5,51% no IPC-C1, para 6,75% no IPC-PCU. Todos os demais grupos sofrem redução em
suas ponderações. As maiores diminuições em relação ao IPC-DI se verificam em Educação, Leitura e
Recreação (5,49 pp) e em Transportes (4,41 pp). No
primeiro grupo a ponderação cai substancialmente
de 8,09% no IPC-DI para 2,60% no IPC-PCU. Em Educação há poucos serviços consumidos pelas famílias de menor renda, pois em sua maioria são quase todos de alto valor monetário e, portanto, mais
demandados por famílias de maior poder aquisitivo.
Geralmente, as famílias mais pobres demandam os
serviços de educação oferecidos pela rede pública.
Semelhante são os serviços de saúde, ofertado em
sua grande parte pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
para essas famílias. Apesar disso, a ponderação neste grupo não se diferenciou tanto entre os índices –
11,64% no IPC-PCU, 12,70% no IPC-DI e 12,11% no
IPC-C1 – evidenciando o quanto os medicamentos
e os artigos de cuidados pessoais comprometem o
orçamento dos mais pobres, respectivamente 4,78%
e 5,52%, conforme pode ser visto no Anexo 1. À vista
disso, fica evidente que flutuações nos preços de alguns bens e serviços acometem em grau superior ou
inferior a depender da faixa de renda da população.

Tabela 1 – Comparação das ponderações dos
grupos, por índice. Referência dezembro de 2018
Descrição
Alimentação
Gêneros Alimentícios
Alimentação Fora
Habitação
Vestuário
Saúde e cuidados pessoais
Educação, leitura e recreação

IPC-PCU (%)

IPC-C1 (%) IPC-DI (%)

40,31

31,39

24,76

34,14

22,04

14,92

6,17

9,35

9,84

22,28

27,30

24,98

6,75

5,51

4,95

11,64

12,11

12,70

2,60

3,99

8,09

12,64

12,75

17,06

Despesas diversas

2,19

3,97

3,24

Comunicação

1,59

2,97

4,23

Transportes

Fonte: Elaboração Ibre/FGV.

A Tabela 2 seleciona os dez subitens com maior peso
na estrutura do IPC-PCU e os compara com o IPC-DI e
IPC-C1. Na comparação com o IPC-DI, dos dez, apenas
dois subitens – aluguel residencial e refeições em bares
e restaurantes – possuem peso menor na faixa de até
meio SM per capita do que na de um a 33 SM. No caso
do IPC-C1, os dois subitens supracitados são os com a
maior diferença percentual, -2,98 pp e -2,47 pp, respectivamente. Além desses dois subitens, outros dois possuem
peso menor no IPC-PCU se comparado ao IPC-C1, são
eles: Tarifa de eletricidade residencial e Taxa de água e
esgoto residencial. Somados, os pesos dos dez subitens
oneram 32,97% da renda das famílias representadas pelo
IPC-PCU, enquanto os mesmos subitens comprometem
33,42% do orçamento no IPC-C1 e apenas 23,36% do orçamento das famílias que integram o IPC-DI.

Tabela 2 – Dez maiores ponderações do IPC-PCU. Referência dezembro 2018
Descrição

IPC-PCU (%)

IPC-C1 (%) IPC-DI (%)

lorizações cambiais. Por essa razão, com muita frequência acumulam aumentos que superam a inflação
média, obrigando as famílias de menor renda a renunciarem a demanda de itens menos essenciais para
garantirem o acesso a serviços básicos.
Já na Tabela 3, o critério de seleção é dado pela estrutura do IPC-DI. A soma dos dez maiores pesos é
de 35,33%. Destes, apenas três – tarifa de ônibus urbano, tarifa de eletricidade residencial e taxa de água
e esgoto – e, não coincidentemente, tarifas públicas,
possuem peso maior no IPC-PCU do que no IPC-DI.

Tabela 3 – Dez maiores ponderações do IPC-DI. Referência dezembro de 2018
Descrição

IPC-DI (%)

IPC-PCU (%)

Refeições em bares e restaurantes

6,65

2,49

Plano e seguro de saúde

4,54

0,26

Aluguel residencial

4,16

2,68

Tarifa de eletricidade residencial

3,53

4,48

Gasolina

3,38

1,36

Tarifa de ônibus urbano

3,33

8,12

Automóvel novo

3,12

ND

Condomínio residencial

2,65

0,06

Empregada doméstica mensalista

2,16

ND

Taxa de água e esgoto residencial

1,81

2,06

35,33

21,51

Subtotal
Fonte: Elaboração Ibre/FGV.

Na seleção dos dez subitens com maior ponderação do
IPC-C1 (Tabela 4), é possível observar que os sete subitens com maior ponderação estão também presentes
no top 10 do IPC-PCU (Tabela 2). Exceção para Cigarros,
Sanduíches e Gasolina. Somados, os pesos das dez
maiores ponderações do IPC-C1 comprometem 35,91%
do orçamento das famílias da classe C1, enquanto para
as famílias no escopo do IPC-PCU, esse conjunto de subitens compromete 30,72% do orçamento.

Tarifa de ônibus urbano

8,12

7,50

3,33

Tarifa de eletricidade residencial

4,48

4,71

3,53

Gás de bujão

4,10

2,41

0,95

Arroz

2,85

0,78

0,30

Aluguel residencial

2,68

5,68

4,16

Refeições em bares e restaurantes

2,49

4,99

6,65

Frango inteiro

2,22

0,83

0,30

Pão francês

2,18

2,09

0,90

Taxa de água e esgoto residencial

2,06

3,04

1,81

Tarifa de ônibus urbano

7,49

8,12

Salão de beleza

1,79

1,39

1,43

Aluguel residencial

5,66

2,68

32,97

33,42

23,39

Refeições em bares e restaurantes

4,96

2,49

Tarifa de eletricidade residencial

4,89

4,48

Taxa de água e esgoto residencial

3,00

2,06

Gás de bujão

2,34

4,10

Pão francês

2,09

2,18

Cigarros

1,89

1,55

Sanduíches

1,86

1,70

Gasolina

1,73

1,36

Subtotal

35,91

30,72

Subtotal
Fonte: Elaboração Ibre/FGV.

Ainda observando os dados da Tabela 2, constata-se
a importância que as tarifas públicas exercem no orçamento das famílias menos favorecidas. As despesas somadas de ônibus urbano, energia, gás de bujão
e água e esgoto residencial comprometem 18,76%,
ou seja, mais da metade do peso dos dez itens com
maior representatividade no orçamento doméstico.
Esses preços são regulados e sujeitos a reajustes
derivados do preço do barril do petróleo e de desva-

Tabela 4 – Dez maiores ponderações do IPC-C1. Referência dezembro 2018
Descrição

IPC-C1 (%)

IPC-PCU (%)

Fonte: Elaboração Ibre/FGV.
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Tabela 5 – Variação da porcentagem acumulada em 12 meses
dez/09

dez/10

dez/11

dez/12

dez/13

dez/14

dez/15

dez/16

dez/17

dez/18

IPCA

4,31

5,91

6,50

5,84

5,91

6,41

10,67

6,29

2,95

3,75

INPC

4,11

6,47

6,08

6,20

5,56

6,23

11,28

6,58

2,07

3,43

IPC-DI

3,95

6,24

6,36

5,74

5,63

6,87

10,53

6,18

3,23

4,32

IPC-C1

3,47

5,54

6,09

6,38

4,97

6,30

11,52

6,22

2,18

4,16

IPC-PCU

1,73

7,25

5,60

7,60

4,57

5,77

12,24

7,77

-0,25

3,96

Fonte: Ibre/FGV e IBGE. Elaboração própria.

Incluem-se agora na análise, além dos indicadores
da FGV, os índices de preços ao consumidor calculados pelo IBGE: IPCA (famílias com renda de um a
40 SM) e INPC (famílias com renda de um a cinco
SM). Nos 12 meses finais da série histórica, findada
em dezembro de 2018, observa-se, conforme Gráfico 2, que a taxa de inflação apurada pelo IPC-PCU

foi de 3,96%, abaixo do IPC-DI (4,32%) e IPC-C1
(4,17%) e acima do IPCA (3,75%) e INPC (3,43%).
Diferentemente de 2018, em outros anos a inflação
apurada pelo IPC-PCU supera (2010, 2012, 2015
e 2016) ou fica abaixo (2009, 2011, 2013, 2014 e
2017) de todos outros índices da comparação, conforme a Tabela 5.

Gráfico 2 – Variação da porcentagem acumulada em 12 meses

Fonte: Ibre/FGV e IBGE. Elaboração própria.

Semelhantemente, sob a perspectiva de longo
prazo, na última década – de dezembro de 2008 a
dezembro de 2018 – a inflação acumulada para o
grupo de mais baixa renda, apurada pelo IPC-PCU,
foi de 72% (Gráfico 3), abaixo de todos os outros
índices para o mesmo período. Isso evidencia que
as famílias mais pobres sofrem mais intensamente
com a inflação, não pelo fato de que a inflação para
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esta camada social seja maior – e de fato não é,
conforme o índice aqui calculado – mas sim pela
falta de mecanismos econômicos para protegê-los
da alta nos preços. Produtos financeiros são, em
sua maioria, restritos a pessoas de maior renda. Os
mais pobres dificilmente buscam aplicações financeiras, seja por falta de acesso ao setor financeiro
ou por desconhecimento, ou simplesmente por não

ser possível reservar uma parte de seu salário. O
Gráfico 4 complementa a análise do Gráfico 3, traçando a trajetória dos valores absolutos dos índices
de preços desde dezembro de 2008.

Gráfico 3 – Variação da porcentagem acumulada
de dezembro de 2008 a dezembro de 2018

ficiente de variação. No caso dos índices do IBGE,
o coeficiente de variação do INPC (0,74) é superior
ao do IPCA (0,63). Com os indicadores da FGV a
mesma situação é observada, o coeficiente de variação do IPC-C1 (0,88) é superior ao do IPC-DI (0,77) e
ambos são inferiores ao coeficiente de variação do
IPC-PCU (1,12).
O Gráfico 5 apresenta a razão de cada um dos
índices (IPCA, INPC, IPC-DI e IPC-C1) com o IPC-PCU, desde dezembro de 2008. Quanto mais próximo de 1 a linha do gráfico estiver, mais próximo
foi o número dos dois indicadores para o específico mês. Quando a linha do gráfico está acima
de 1, o IPC-PCU foi menor no período, o contrário
revela que a inflação dos mais pobres superou a
do conjunto da população apurada nos demais índices de preços.

Gráfico 5 – Razão entre os demais índices
com o IPC-PCU

Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.

Gráfico 4 – Trajetória dos números índices
(base: dezembro de 2008 = 100)

Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.
Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.

Apesar de, no geral, o IPC-PCU apresentar números
próximos aos demais índices, é importante observar
que suas variações são bem mais voláteis. A Tabela
6 apresenta o coeficiente de variação das inflações
mensais, para cada ano e para a série histórica. Nota-se que quanto mais restrita a renda, maior o coe-

É possível observar, em todos os cenários comparativos, que na maior parte do tempo a inflação
foi menor para as famílias de baixo poder aquisitivo, salvo em períodos de quebra de safra, conforme poderemos avaliar em mais detalhes no
Gráfico 6, haja vista que o peso do grupo Alimentação é bastante significativo para as famílias de
baixa renda.

Tabela 6 – Coeficiente de variação das inflações mensais, por ano e série histórica
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2009–2018

IPCA

0,37

0,64

0,45

0,41

0,53

0,47

0,38

0,66

0,73

1,19

0,63

INPC

0,54

0,77

0,49

0,34

0,62

0,44

0,42

0,82

1,22

1,43

0,74

IPC-DI

0,70

0,96

0,77

0,42

0,66

0,50

0,49

0,89

1,01

0,97

0,77

IPC-C1

0,85

0,84

0,59

0,34

0,89

0,62

0,55

1,04

2,03

1,30

0,88

IPC-PCU

1,12

0,88

0,69

0,43

1,47

0,87

0,54

1,04

-18,88

1,61

1,12

Fonte: Ibre/FGV e IBGE. Elaboração própria.
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Gráfico 6 – Trajetória dos números índices
do grupo Alimentação, de janeiro de 2016 a
dezembro de 2018

Toda análise feita até aqui fica ainda mais clara
quando se observa a Tabela 8. Ela traz um recorte da estrutura de ponderação do IPC-PCU reorganizada sob a ótica de bens e serviços. Como
já dito anteriormente, o peso dos subitens é o
mesmo da estrutura original, o que muda é apenas a sua organização. A estrutura completa do
IPC-PCU, sob a ótica de bens e serviços, pode ser
vista no Anexo 2.

Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.

Vale destacar o efeito da greve geral dos caminhoneiros, que comprometeu o abastecimento de alimentos em todo o país, nos meses de maio e junho
de 2018. É possível observar que o impacto para a
inflação foi maior conforme a renda da população
objetivo do índice era menor. A variação percentual
do índice do grupo Alimentação, de maio para junho de 2018, foi de 2,75% para o IPC-PCU, enquanto para o IPC-C1 e IPC-DI foram, respectivamente,
2,31% e 1,59%.
Para analisar o aumento dos preços das tarifas públicas na última década e seu efeito no orçamento
das famílias de baixa renda, selecionou-se do IPC-PCU os subitens: Tarifa de eletricidade residencial;
Gás de bujão; Taxa de água e esgoto residencial e
Tarifa de ônibus urbano; para o período de dezembro de 2008 a dezembro de 2018. Com isso calculou-se a inflação das tarifas públicas, conforme
Tabela 7.

Tabela 7 – Variação da porcentagem acumulada das tarifas públicas de dezembro de
2008 a dezembro de 2018
Descrição

Var. % acumulada:
dez. 2008 a dez. 2018

IPC-PCU

72,00

Var. % média das tarifas públicas

89,81

IPC-PCU -- tarifa de eletricidade residencial

80,98

IPC-PCU -- gás de bujão

110,15

IPC-PCU -- taxa de água e esgoto residencial

104,27

IPC-PCU -- tarifa de ônibus urbano

82,39

Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.

A inflação calculada para as tarifas públicas ficou acima da apurada pelo IPC-PCU. Enquanto
a variação percentual acumulada nos últimos 10
anos foi de 72%, a variação percentual média das
tarifas públicas foi de 89,81% (17,81 pp superior)
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no mesmo período. Destaque para o Gás de bujão
com variação de 110,15% e Taxa de água e esgoto
residencial com variação de 104,27% em 10 anos.
Visto isso, fica evidente a relevância dos programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica – concedida às famílias inscritas no Cadastro
Único com renda de até meio SM por pessoa, para
garantir o acesso das famílias de baixa renda a serviços básicos.

Tabela 8 – Comparação das ponderações sob
ótica de Bens e Serviços, por índice. Referência dezembro de 2018
Descrição

IPC-PCU (%)

IPC-C1 (%) IPC-DI (%)

Bens de consumo

63,93

49,49

43,67

Alimentos

32,70

20,16

13,50

1,55

1,99

4,63

Demais produtos

29,68

27,34

25,53

Serviços

36,07

50,51

56,33

Serviços administrados

22,58

23,61

19,47

Outros serviços

13,49

26,91

36,86

Combustíveis e lubrificantes

Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.

Observa-se que, à medida que a renda aumenta a
proporção dos gastos com serviços, vis-à-vis bens
de consumo, vai crescendo. No caso do IPC-PCU,
o que mais contribui para o elevado peso do grupo
Bens de Consumo são os gastos com alimentação
que correspondem a mais da metade do peso do
referido grupo. Vale destacar também o quanto os
Serviços administrados comprometem o orçamento dos mais pobres, muito pelo fato das tarifas públicas estarem contidas neste subgrupo. Ao contrário do IPC-C1 e do IPC-DI, o subgrupo Serviços
administrados é o de maior peso dentro do grupo
Serviços do IPC-PCU.
O Gráfico 7 mostra a evolução do peso dos grupos
que mais comprometem o orçamento dos mais pobres. Vale destacar o grande aumento do peso de
Alimentos ao longo do ano de 2016, quando houve
maior elevação no preço dos gêneros alimentícios.
Já no caso dos Serviços Administrados vê-se queda e estagnação do peso ao longo dos anos de
2013 e 2014, período do congelamento das tarifas
públicas realizado pelo governo.

Gráfico 7 – Trajetória da ponderação de Alimentos, Bens Não Duráveis e Serviços Administrados, de dezembro de 2008 a dezembro de 2018

Fonte: Ibre/FGV. Elaboração própria.

Enfim, produtos e serviços básicos e essenciais para
a sobrevivência têm cada vez mais peso no orçamento das famílias de baixa renda. As políticas públicas de transferência de renda, como o Programa
Bolsa Família, exercem um papel fundamental para
que essas famílias tenham ao menos acesso ao básico, para sobreviverem com mais dignidade.

Considerações finais
Este trabalho procurou desenvolver um índice de inflação para as famílias de baixa renda, no perfil do
Cadastro Único. A proposta deste novo índice é oferecer uma compreensão pormenorizada da estrutura
de consumo destas famílias mais humildes, mostrando quais produtos e serviços são mais relevantes em
suas cestas de consumo, bem como permitindo o
cálculo da inflação para esta mesma população. Os
resultados apresentados por este indicador servirão
para medir o impacto da inflação no custo de vida dos
mais pobres, servindo de referência para a execução
e avaliação de políticas sociais.
Os resultados deste índice experimental apontaram
que a inflação para este estrato demográfico foi menor do que a inflação apurada pelos indicadores da
FGV (IPC-DI e IPC-C1) e IBGE (IPCA e INPC). No entanto, ficou evidente a vulnerabilidade das famílias de
baixa renda às flutuações dos preços dos alimentos
– grupo que mais compromete seus orçamentos – e
das tarifas públicas de serviços básicos.
Enfim, como proposta para futuros trabalhos, sugere-se a atualização da cesta de consumo do índice
desenvolvido neste trabalho, a partir de informações
mais recentes do orçamento das famílias com a
nova POF 2017/2018, que em breve será lançada
pelo IBGE. Com isso será possível fazer uma análise
da evolução do consumo e do padrão de vida dessa
parcela mais pobre da população brasileira.
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ANEXO 1
Estrutura de ponderação do IPC-PCU por grupo, subgrupo, item e subitem.
Referência: dezembro de 2018
Código

Descrição

Pond. (%)

Código

Descrição

Pond. (%)

0

IPC – TODOS OS ITENS

100,00

1109

PANIFICADOS E BISCOITOS

3,66

1

ALIMENTAÇÃO

40,31

110901

BISCOITOS

1,32

11

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

34,14

110911

PÃO FRANCÊS

2,18

1101

ARROZ E FEIJÃO

3,98

110913

PÃO DE FORMA

0,04

110101

ARROZ

2,85

110917

BOLO PRONTO

0,12

110107

FEIJÃO-CARIOCA

0,53

1111

ADOÇANTES

1,14

110111

FEIJÃO-PRETO

0,22

111101

AÇÚCAR REFINADO

0,74

110115

FEIJÃO-MULATINHO

0,37

111103

AÇÚCAR CRISTAL

0,40

1103

HORTALIÇAS E LEGUMES

1,84

1113

DOCES E CHOCOLATES

0,34

110301

ABÓBORA

0,07

111303

BOMBONS E CHOCOLATES

0,17

110309

AIPIM/MANDIOCA

0,10

111329

BALAS E DOCES

0,17

110313

ALFACE

0,14

1115

LATICÍNIOS

2,83

110315

ALHO

0,28

111503

0,21

110319

BATATA-INGLESA

0,25

IOGURTE NATURAL OU COM POLPA
DE FRUTA

110333

CEBOLA

0,21

111505

LEITE CONDENSADO

0,07

110335

CENOURA

0,06

111507

LEITE EM PÓ

0,91

110345

COUVE

0,03

111511

LEITE TIPO LONGA VIDA

1,23

110363

PIMENTÃO

0,05

111513

MANTEIGA

0,10

110371

TOMATE

0,56

111521

QUEIJO PRATO

0,27

110377

COENTRO

0,08

111527

SORVETE E PICOLÉ

0,03

1105

FRUTAS

1,13

1117

AVES E OVOS

3,32

110503

ABACAXI

0,04

111701

FRANGO EM PEDAÇOS

0,48

110507

BANANA-NANICA (D’ÁGUA)

0,05

111703

FRANGO INTEIRO

2,22

110511

BANANA-PRATA

0,29

111707

OVOS

0,62

110513

BANANA DA TERRA

0,07

1119

CARNES BOVINAS

5,34

110527

LARANJA-PERA

0,17

111901

ACÉM

0,48

110534

MAÇÃ

0,15

111903

ALCATRA

0,35

110537

MAMÃO PAPAYA

0,03

111907

PATINHO

0,30

110555

UVA

0,04

111909

CHÃ DE DENTRO

0,36

110569

MELANCIA

0,20

111911

CONTRAFILÉ

0,47

110573

MANGA

0,08

111913

COSTELA BOVINA

1,52

1107

MASSAS E FARINHAS

2,80

111917

FÍGADO BOVINO

0,37

110703

FARINHA DE MANDIOCA

1,23

111927

CARNE MOÍDA

0,88

110707

FARINHA DE TRIGO

0,22

111929

MÚSCULO

0,25

110711

FARINHA E FLOCOS DE CEREAIS

0,29

111931

PÁ/PALETA

0,22

110715

MACARRÃO

0,66

111932

PEITO BOVINO

0,16

110737

FUBÁ DE MILHO

0,40
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Código

Descrição

Pond. (%)

1203

BARES E LANCHONETES

2,25

1121

CARNES SUÍNAS

0,02

120301

DOCES E SALGADOS

0,40

112112

BACON / TOUCINHO

0,02

120309

SANDUÍCHES

1,70

1125

PESCADOS FRESCOS

1,67

120314

CAFÉ DA MANHÃ

0,15

112507

CAMARÃO

0,14

1207

1,43

112515

CORVINA

0,08

BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO
ALCOÓLICAS

112517

FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA DOCE NÃO
ESPECIFICADO

1,20

120703

CAFEZINHO

0,08

120705

0,38

112529

SARDINHA

0,07

REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL
FORA DE CASA

112536

PESCADA

0,18

120707

CERVEJAS E CHOPPS

0,77

120709

OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS

0,20

1127

CARNES E PEIXES INDUSTRIALIZADOS

1,67

2

HABITAÇÃO

22,28

112711

CARNE SECA

0,43

21

ALUGUEL E ENCARGOS

2,74

112719

LINGUIÇA

0,43

2101

ALUGUEL E CONDOMÍNIO

2,74

112723

MORTADELA

0,32

210101

ALUGUEL RESIDENCIAL

2,68

112731

PRESUNTO

0,03

210103

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

0,06

112733

SALSICHA E SALSICHÃO

0,24

22

SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESIDÊNCIA

10,64

112737

SARDINHA EM CONSERVA

0,22

2201

SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESIDÊNCIA

10,64

1129

ÓLEOS E GORDURAS

1,09

220101

TARIFA DE ELETRICIDADE RESIDENCIAL

4,48

112907

MARGARINA

0,33

220103

GÁS DE BUJÃO

4,10

112911

ÓLEO DE SOJA

0,77

220111

TAXA DE ÁGUA E ESGOTO RESIDENCIAL

2,06

1131

CONDIMENTOS

0,43

23

MOBILIÁRIO

1,63

113115

EXTRATO DE TOMATE

0,21

2301

MÓVEIS

1,41

113153

TEMPEROS PRONTOS

0,21

230111

MÓVEIS PARA RESIDÊNCIA

1,41

1133

VEGETAIS EM CONSERVA

0,03

2307

COLCHÕES

0,22

113355

MILHO EM CONSERVA

0,03

230703

COLCHÕES E COLCHONETES

0,22

1135

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

2,21

24

ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO

0,35

113505

CAFÉ EM PÓ

1,08

2401

ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO

0,35

113517

REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL

0,92

240103

LENÇOL E FRONHA

0,27

113521

SUCOS DE FRUTA

0,20

240105

TOALHAS EM GERAL

0,08

1136

BEBIDAS ALCOÓLICAS

0,31

25

CERVEJA

0,21

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS

2,65

113601
113603

BEBIDAS DESTILADAS

0,10

2501

ELETRODOMÉSTICOS

1,41

1139

ALIMENTOS PRONTOS CONGELADOS

0,34

250123

GELADEIRA E FREEZER

0,73

113901

ALIMENTOS PREPARADOS E CONGELADOS DE CARNE BOVINA

0,12

250129

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

0,13

250131

LIQUIDIFICADOR

0,09

113921

ALIMENTOS PREPARADOS E CONGELADOS DE AVES

0,23

250143

VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR

0,11

250145

FOGÃO

0,33

12

ALIMENTAÇÃO FORA

6,17

250147

FORNO ELÉTRICO E DE MICRO-ONDAS

0,03

1201

RESTAURANTES

2,49

2503

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

1,24

120101

REFEIÇÕES EM BARES E RESTAURANTES

2,49

250301

APARELHO DE SOM

0,21

250317

APARELHO DE TV

0,42
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250319

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS

0,15

310117

ROUPA ÍNTIMA MASCULINA

0,06

250326

APARELHO TELEFÔNICO CELULAR

0,23

3103

ROUPAS FEMININAS

1,71

250329

APARELHO DE DVD E BLU-RAY

0,24

310301

BERMUDA FEMININA

0,20

26

UTENSÍLIOS DIVERSOS

0,45

310307

BLUSA FEMININA

0,57

2601

ARTIGOS DE DECORAÇÃO

0,07

310309

CALÇA COMPRIDA FEMININA

0,46

260101

CORTINA

0,03

310313

ROUPA ÍNTIMA FEMININA

0,14

260115

TAPETE

0,03

310319

AGASALHO FEMININO

0,01

2603

LOUÇAS E PANELAS

0,32

310331

VESTIDO E SAIA

0,33

260305

COPO DE VIDRO OU PLÁSTICO

0,16

3105

ROUPAS INFANTIS

1,43

260309

PANELAS EM GERAL

0,16

310501

AGASALHO INFANTIL

0,03

2605

OUTROS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

0,06

310503

BERMUDA INFANTIL

0,26

260511

GARRAFA TÉRMICA

0,04

310505

BLUSA DE MALHA INFANTIL

0,53

260525

PILHA

0,02

310507

CALÇA INFANTIL

0,28

27

ARTIGOS DE CONSERVAÇÃO E
REPARO

3,50

310513

ROUPA INFANTIL PARA PRÁTICA
ESPORTIVA

0,03

2701

MATERIAL PARA LIMPEZA

1,51

310517

VESTIDO E SAIA INFANTIL

0,21

270101

ÁGUA SANITÁRIA

0,15

310525

ROUPA ÍNTIMA INFANTIL

0,10

270105

AMACIANTE

0,09

32

CALÇADOS

1,53

270111

DESINFETANTE

0,05

3201

CALÇADOS MASCULINOS

0,52

270113

DETERGENTE

0,10

320101

SANDÁLIA MASCULINA

0,08

270119

INSETICIDA

0,02

320105

SAPATO MASCULINO

0,20

270135

SABÃO EM BARRA

0,53

320107

TÊNIS MASCULINO

0,24

270137

SABÃO EM PÓ

0,57

3203

CALÇADOS FEMININOS

0,58

2703

MATERIAL PARA PINTURA

0,21

320303

SANDÁLIA FEMININA

0,38

270303

MATERIAL DE PINTURA

0,21

320305

TÊNIS FEMININO

0,09

2707

MATERIAL ELÉTRICO

0,09

320307

SAPATO FEMININO

0,11

270703

LÂMPADA

0,03

3205

CALÇADOS INFANTIS

0,43

270705

MATERIAL ELÉTRICO – DIVERSOS

0,06

320505

SANDÁLIA INFANTIL

0,22

2711

MATERIAL PARA REPAROS DE
RESIDÊNCIA

1,68

320509

SAPATO INFANTIL

0,08

320511

TÊNIS INFANTIL

0,14

271101

MATERIAL PARA REPAROS DE
RESIDÊNCIA

1,68

33

ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO

0,35

28

SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA

0,33

3301

RELÓGIOS E BIJUTERIAS

0,23

2803

OUTROS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA

0,33

330101

BIJUTERIAS EM GERAL

0,17

280307

CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

0,33

330105

RELÓGIO

0,06

3

VESTUÁRIO

6,75

3303

CINTOS E BOLSAS

0,11

31

ROUPAS

4,79

330301

CINTO E BOLSA

0,11

3101

ROUPAS MASCULINAS

1,65

35

SERVIÇOS DO VESTUÁRIO

0,09

310101

BERMUDA MASCULINA

0,35

3501

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO

0,09

310105

CALÇA COMPRIDA MASCULINA

0,55

350101

ALFAIATE E COSTUREIRA

0,09

310111

CAMISA MASCULINA

0,68

4

SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS

11,64

310115

AGASALHO MASCULINO

0,01

41

SERVIÇOS DE SAÚDE

1,17
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4101

HOSPITAIS E LABORATÓRIOS

0,44

4303

SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS

1,79

410103

EXAME DE LABORATÓRIO

0,23

430301

SALÃO DE BELEZA

1,79

410105

EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM

0,20

5

EDUCAÇÃO, LEITURA E RECREAÇÃO

2,60

51

EDUCAÇÃO

1,52

4103

MÉDICO, DENTISTA E OUTROS

0,73

5101

CURSOS FORMAIS

0,44

410301

DENTISTA

0,10

510101

CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL

0,17

410305

MÉDICO

0,37

510103

CURSO DE ENSINO MÉDIO

0,04

410309

PLANO E SEGURO DE SAÚDE

0,26

510105

PRODUTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS

4,96

CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(PRÉ-ESCOLAR)

0,08

42

510107

CURSO DE ENSINO SUPERIOR

0,15

4201

MEDICAMENTOS EM GERAL

4,78

5103

CURSOS NÃO FORMAIS

0,21

420105

GASTROPROTETOR

0,25

510303

CURSO DE INFORMÁTICA

0,07

420111

ANALGÉSICO E ANTITÉRMICO

1,13

510304

ANTIINFLAMATÓRIO E ANTIBIÓTICO 0,94

CURSO PREPARATÓRIO – VESTIBULAR/CONCURSO

0,03

420114
420115

ANTIGRIPAL E ANTITUSSÍGENO

0,59

510319

CURSOS DIVERSOS

0,11

420116

ANTIALÉRGICO E BRONCODILATADOR

0,29

5105

MATERIAL ESCOLAR E LIVROS EM
GERAL

0,86

420118

CALMANTE E ANTIDEPRESSIVO

0,47

510503

0,74

420123

ANTICONCEPCIONAL

0,15

MATERIAL ESCOLAR (EXCLUSIVE
LIVROS)

420125

DERMATOLÓGICO

0,19

510513

LIVROS NÃO DIDÁTICOS

0,12

420126

VITAMINA E FORTIFICANTE

0,40

52

LEITURA

0,11

420131

ANTIMICÓTICO E PARASITICIDA

0,17

5201

JORNAIS E REVISTAS

0,11

420133

REMÉDIO PARA DIABETE

0,10

520105

REVISTA EM GERAL

0,11

420135

REMÉDIO PARA OSTEOPOROSE

0,06

53

RECREAÇÃO

0,97

420137

REMÉDIOS OFTAMOLÓGICOS

0,06

5301

BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS

0,97

4203

APARELHOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS

0,18

530103

BICICLETA

0,48

420303

ÓCULOS E LENTES

0,18

530113

JOGOS PARA RECREAÇÃO

0,49

43

CUIDADOS PESSOAIS

5,52

6

TRANSPORTES

12,64

4301

ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADO
PESSOAL

3,73

61

TRANSPORTE PÚBLICO

9,79

6101

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

8,80

430101

ABSORVENTE HIGIÊNICO

0,11

610101

TARIFA DE BARCO E AEROBARCO

0,44

430105

ARTIGO DE MAQUILAGEM

0,07

610105

TARIFA DE ÔNIBUS URBANO

8,12

430109

CREME DENTAL

0,26

610107

TARIFA DE TÁXI

0,20

430113

PROTETORES PARA A PELE

0,26

610111

TARIFA DE TREM URBANO

0,03

430115

DESODORANTE

0,17

6103

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO

1,00

430119

ESMALTE PARA UNHA

0,14

610303

TARIFA DE ÔNIBUS INTERURBANO

1,00

430121

FRALDA DESCARTÁVEL

0,12

62

TRANSPORTE PRÓPRIO

2,85

430125

PAPEL HIGIÊNICO

0,21

6201

VEÍCULOS

0,15

430127

PERFUME

1,71

620103

AUTOMÓVEL USADO

0,15

430131

SABONETE

0,26

6203

PEÇAS E ACESSÓRIOS

0,47

430133

SHAMPOO, CONDICIONADOR E
CREME

0,43

620309

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

0,30

620319

PNEU PARA AUTOMÓVEL

0,17
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6205

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

1,55

620501

ETANOL

0,19

620503

GASOLINA

1,36

6207

SERVIÇOS DE OFICINA

0,44

620707

SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEL

0,44

6209

OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS

0,24

620903

LICENCIAMENTO – IPVA

0,17

620913

SEGURO OBRIGATÓRIO PARA
VEÍCULO

0,06

7

DESPESAS DIVERSAS

2,19

71

FUMO

1,55

7103

FUMO

1,55

710301

CIGARROS

1,55

72

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

0,64

7203

LOTERIAS

0,21

720305

JOGO LOTÉRICO

0,21

7205

DESPESAS COM ANIMAIS DOMÉSTICOS

0,21

720501

ALIMENTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

0,21

7209

SERVIÇOS DIVERSOS

0,22

720901

CARTÓRIO

0,10

720905

SERVIÇO RELIGIOSO E FUNERÁRIO

0,12

8

COMUNICAÇÃO

1,59

81

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

1,59

8101

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

1,59

810101

TARIFA DE TELEFONE RESIDENCIAL

0,32

810103

PACOTES DE TELEFONIA FIXA E
INTERNET

0,11

810105

TARIFA DE TELEFONE MÓVEL

1,03

810109

MENSALIDADE PARA INTERNET

0,13
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ANEXO 2
Estrutura de ponderação do IPC-PCU (bens e serviços).
Referência: dezembro de 2018
Código

Descrição

Pond. (%)

Código

Descrição

Pond. (%)

0

GERAL

100,00

110911

PÃO FRANCÊS

2,18

1

BENS DE CONSUMO

63,93

110913

PÃO DE FORMA

0,04

11

ALIMENTOS

32,70

110917

BOLO PRONTO

0,12

111

ALIMENTOS IN NATURA

4,71

111101

AÇÚCAR REFINADO

0,74

110107

FEIJÃO-CARIOCA

0,53

111103

AÇÚCAR CRISTAL

0,40

110111

FEIJÃO-PRETO

0,22

111303

BOMBONS E CHOCOLATES

0,17

110115

FEIJÃO-MULATINHO

0,37

111329

BALAS E DOCES

0,17

110301

ABÓBORA

0,07

111503

0,21

110309

AIPIM/MANDIOCA

0,10

IOGURTE NATURAL OU COM POLPA DE FRUTA

110313

ALFACE

0,14

111505

LEITE CONDENSADO

0,07

110315

ALHO

0,28

111507

LEITE EM PÓ

0,91

110319

BATATA-INGLESA

0,25

111511

LEITE TIPO LONGA VIDA

1,23

110333

CEBOLA

0,21

111513

MANTEIGA

0,10

110335

CENOURA

0,06

111521

QUEIJO PRATO

0,27

110345

COUVE

0,03

111527

SORVETE E PICOLÉ

0,03

110363

PIMENTÃO

0,05

111701

FRANGO EM PEDAÇOS

0,48

110371

TOMATE

0,56

111703

FRANGO INTEIRO

2,22

110377

COENTRO

0,08

111901

ACÉM

0,48

110503

ABACAXI

0,04

111903

ALCATRA

0,35

110507

BANANA-NANICA (D’ÁGUA)

0,05

111907

PATINHO

0,30

110511

BANANA-PRATA

0,29

111909

CHÃ DE DENTRO

0,36

110513

BANANA DA TERRA

0,07

111911

CONTRAFILÉ

0,47

110527

LARANJA-PERA

0,17

111913

COSTELA BOVINA

1,52

110534

MAÇÃ

0,15

111917

FÍGADO BOVINO

0,37

110537

MAMÃO PAPAYA

0,03

111927

CARNE MOÍDA

0,88

110555

UVA

0,04

111929

MÚSCULO

0,25

110569

MELANCIA

0,20

111931

PÁ/PALETA

0,22

110573

MANGA

0,08

111932

PEITO BOVINO

0,16

111707

OVOS

0,62

112112

BACON/TOUCINHO

0,02

112

ALIMENTOS PROCESSADOS

27,99

112507

CAMARÃO

0,14

110101

ARROZ

2,85

112515

CORVINA

0,08

110703

FARINHA DE MANDIOCA

1,23

112517

1,20

110707

FARINHA DE TRIGO

0,22

FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA DOCE NÃO
ESPECIFICADO

110711

FARINHA E FLOCOS DE CEREAIS

0,29

112529

SARDINHA

0,07

110715

MACARRÃO

0,66

112536

PESCADA

0,18

110737

FUBÁ DE MILHO

0,40

112711

CARNE SECA

0,43

110901

BISCOITOS

1,32

112719

LINGUIÇA

0,43
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Código

Descrição

Pond. (%)

Código

Descrição

Pond. (%)

112723

MORTADELA

0,32

310319

AGASALHO FEMININO

0,01

112731

PRESUNTO

0,03

310331

VESTIDO E SAIA

0,33

112733

SALSICHA E SALSICHÃO

0,24

310501

AGASALHO INFANTIL

0,03

112737

SARDINHA EM CONSERVA

0,22

310503

BERMUDA INFANTIL

0,26

112907

MARGARINA

0,33

310505

BLUSA DE MALHA INFANTIL

0,53

112911

ÓLEO DE SOJA

0,77

310507

CALÇA INFANTIL

0,28

113115

EXTRATO DE TOMATE

0,21

310513

0,03

113153

TEMPEROS PRONTOS

0,21

ROUPA INFANTIL PARA PRÁTICA
ESPORTIVA

113355

MILHO EM CONSERVA

0,03

310517

VESTIDO E SAIA INFANTIL

0,21

113505

CAFÉ EM PÓ

1,08

310525

ROUPA ÍNTIMA INFANTIL

0,10

113901

ALIMENTOS PREPARADOS E CONGELADOS DE CARNE BOVINA

0,12

320101

SANDÁLIA MASCULINA

0,08

320105

SAPATO MASCULINO

0,20

113921

ALIMENTOS PREPARADOS E CONGELADOS DE AVES

0,23

320107

TÊNIS MASCULINO

0,24

320303

SANDÁLIA FEMININA

0,38

12

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

1,55

320305

TÊNIS FEMININO

0,09

121

COMBUSTÍVEIS

1,55

320307

SAPATO FEMININO

0,11

620501

ETANOL

0,19

320505

SANDÁLIA INFANTIL

0,22

620503

GASOLINA

1,36

320509

SAPATO INFANTIL

0,08

13

DEMAIS PRODUTOS ( EX – ALIMENTAÇÃO / COMBUSTÍVEIS)

29,68

320511

TÊNIS INFANTIL

0,14

131

NÃO DURÁVEIS

26,41

330101

BIJUTERIAS EM GERAL

0,17

1311

BEBIDAS E FUMO

2,99

330105

RELÓGIO

0,06

13111

BEBIDAS

1,44

330301

CINTO E BOLSA

0,11

131111

BEBIDAS ALCOÓLICAS

0,31

1313

MEDICAMENTOS

4,78

113601

CERVEJA

0,21

420105

GASTROPROTETOR

0,25

113603

BEBIDAS DESTILADAS

0,10

420111

ANALGÉSICO E ANTITÉRMICO

1,13

131112

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

1,13

420114

ANTIINFLAMATÓRIO E ANTIBIÓTICO

0,94

113517

REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL

0,92

420115

ANTIGRIPAL E ANTITUSSÍGENO

0,59

113521

SUCOS DE FRUTA

0,20

420116

ANTIALÉRGICO E BRONCODILATADOR

0,29

13112

FUMO

1,55

420118

CALMANTE E ANTIDEPRESSIVO

0,47

710301

CIGARROS

1,55

420123

ANTICONCEPCIONAL

0,15

1312

VESTUÁRIO

6,66

420125

DERMATOLÓGICO

0,19

310101

BERMUDA MASCULINA

0,35

420126

VITAMINA E FORTIFICANTE

0,40

310105

CALÇA COMPRIDA MASCULINA

0,55

420131

ANTIMICÓTICO E PARASITICIDA

0,17

310111

CAMISA MASCULINA

0,68

420133

REMÉDIO PARA DIABETE

0,10

310115

AGASALHO MASCULINO

0,01

420135

REMÉDIO PARA OSTEOPOROSE

0,06

310117

ROUPA ÍNTIMA MASCULINA

0,06

420137

REMÉDIOS OFTAMOLÓGICOS

0,06

310301

BERMUDA FEMININA

0,20

1314

ARTIGOS PARA RESIDÊNCIA

2,46

310307

BLUSA FEMININA

0,57

230111

MÓVEIS PARA RESIDÊNCIA

1,41

310309

CALÇA COMPRIDA FEMININA

0,46

230703

COLCHÕES E COLCHONETES

0,22

310313

ROUPA ÍNTIMA FEMININA

0,14

240103

LENÇOL E FRONHA

0,27
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Código

Descrição

Pond. (%)

Código

Descrição

Pond. (%)

240105

TOALHAS EM GERAL

0,08

720501

0,21

260101

CORTINA

0,03

ALIMENTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

260115

TAPETE

0,03

132

BENS DURÁVEIS

3,27

260305

COPO DE VIDRO OU PLÁSTICO

0,16

1321

UTILIDADES DOMÉSTICAS

2,65

260309

PANELAS EM GERAL

0,16

13211

LINHA BRANCA

1,21

260511

GARRAFA TÉRMICA

0,04

250123

GELADEIRA E FREEZER

0,73

260525

PILHA

0,02

250129

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

0,13

270703

LÂMPADA

0,03

250145

FOGÃO

0,33

1315

HIGIENE

3,73

250147

0,03

430101

ABSORVENTE HIGIÊNICO

0,11

FORNO ELÉTRICO E DE MICRO-ONDAS

430105

ARTIGO DE MAQUILAGEM

0,07

13212

LINHA MARROM

1,24

430109

CREME DENTAL

0,26

250301

APARELHO DE SOM

0,21

430113

PROTETORES PARA A PELE

0,26

250317

APARELHO DE TV

0,42

430115

DESODORANTE

0,17

250319

COMPUTADOR E PERIFÉRICOS

0,15

430119

ESMALTE PARA UNHA

0,14

250326

APARELHO TELEFÔNICO CELULAR

0,23

430121

FRALDA DESCARTÁVEL

0,12

250329

APARELHO DE DVD E BLU-RAY

0,24

430125

PAPEL HIGIÊNICO

0,21

13213

OUTROS BENS DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS

0,20

430127

PERFUME

1,71

250131

LIQUIDIFICADOR

0,09

430131

SABONETE

0,26

250143

VENTILADOR E CIRCULADOR DE AR

0,11

430133

SHAMPOO, CONDICIONADOR E CREME

0,43

1322

VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

0,62

1316

LIMPEZA

1,51

620103

AUTOMÓVEL USADO

0,15

270101

ÁGUA SANITÁRIA

0,15

620309

AMACIANTE

0,09

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS

0,30

270105
270111

DESINFETANTE

0,05

620319

PNEU PARA AUTOMÓVEL

0,17

270113

DETERGENTE

0,10

2

SERVIÇOS

36,07

270119

INSETICIDA

0,02

21

SERVIÇOS ADMINISTRADOS

22,58

270135

SABÃO EM BARRA

0,53

211

10,64

270137

SABÃO EM PÓ

0,57

SERVIÇOS ADMINISTRADOS DE
RESIDÊNCIA

1317

OUTROS BENS NÃO DURÁVEIS

4,28

220101

4,48

270303

MATERIAL DE PINTURA

0,21

TARIFA DE ELETRICIDADE RESIDENCIAL

270705

MATERIAL ELÉTRICO – DIVERSOS

0,06

220103

GÁS DE BUJÃO

4,10

271101

MATERIAL PARA REPAROS DE
RESIDÊNCIA

1,68

220111

TAXA DE ÁGUA E ESGOTO RESIDENCIAL

2,06

212

9,79

420303

ÓCULOS E LENTES

0,18

SERVIÇOS ADMINISTRADOS DE
TRANSPORTES

510503

MATERIAL ESCOLAR (EXCLUSIVE
LIVROS)

0,74

610101

TARIFA DE BARCO E AEROBARCO

0,44

610105

TARIFA DE ÔNIBUS URBANO

8,12

510513

LIVROS NÃO DIDÁTICOS

0,12

610107

TARIFA DE TÁXI

0,20

520105

REVISTA EM GERAL

0,11

610111

TARIFA DE TREM URBANO

0,03

530103

BICICLETA

0,48

610303

TARIFA DE ÔNIBUS INTERURBANO

1,00

530113

JOGOS PARA RECREAÇÃO

0,49

213

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRADOS

0,80

410309

PLANO E SEGURO DE SAÚDE

0,26
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Código

Descrição

Pond. (%)

Código

Descrição

Pond. (%)

620903

LICENCIAMENTO – IPVA

0,17

510304

0,03

620913

SEGURO OBRIGATÓRIO PARA
VEÍCULO

0,06

CURSO PREPARATÓRIO – VESTIBULAR/CONCURSO

510319

CURSOS DIVERSOS

0,11

720305

JOGO LOTÉRICO

0,21

226

0,44

720901

CARTÓRIO

0,10

SERVIÇOS DE TRANSPORTE NÃO
ADMINISTRADOS

214

SERVIÇOS ADMINISTRADOS DE
COMUNICAÇÃO

1,35

620707

SERVIÇO DE REPARO EM AUTOMÓVEL

0,44

810101

TARIFA DE TELEFONE RESIDENCIAL

0,32

227

0,24

810105

TARIFA DE TELEFONE MÓVEL

1,03

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NÃO
ADMINISTRADOS

22

OUTROS SERVIÇOS

13,49

810103

PACOTES DE TELEFONIA FIXA E
INTERNET

0,11

221

ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA

6,17

810109

MENSALIDADE PARA INTERNET

0,13

120101

REFEIÇÕES EM BARES E RESTAURANTES

2,49

120301

DOCES E SALGADOS

0,40

120309

SANDUÍCHES

1,70

120314

CAFÉ DA MANHÃ

0,15

120703

CAFEZINHO

0,08

120705

REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL
FORA DE CASA

0,38

120707

CERVEJAS E CHOPPS

0,77

120709

OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS

0,20

222

SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA

3,07

210101

ALUGUEL RESIDENCIAL

2,68

210103

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

0,06

280307

CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

0,33

223

SERVIÇOS MÉDICOS

0,91

410103

EXAME DE LABORATÓRIO

0,23

410105

EXAMES RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM

0,20

410301

DENTISTA

0,10

410305

MÉDICO

0,37

224

SERVIÇOS PESSOAIS E RECREAÇÃO

2,00

350101

ALFAIATE E COSTUREIRA

0,09

430301

BARBEARIA

1,79

720905

SERVIÇO RELIGIOSO E FUNERÁRIO

0,12

225

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

0,66

510101

CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL

0,17

510103

CURSO DE ENSINO MÉDIO

0,04

510105

CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(PRÉ-ESCOLAR)

0,08

510107

CURSO DE ENSINO SUPERIOR

0,15

510303

CURSO DE INFORMÁTICA

0,07
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A pobreza
multidimensional no
Brasil sob a ótica da
PNADc 2017
1

Resumo
Este trabalho tem como objetivo avaliar a incidência
de pobreza no Brasil baseada em critérios observados nos domicílios, sintetizados em um indicador
multidimensional de pobreza. A partir de metodologias análogas às utilizadas pela literatura se constrói um índice sintético de múltiplas insuficiências
nos domicílios, que no agregado variam de zero a
100. Assim, são considerados pobres aqueles com
indicador superior a 40, enquanto são classificados
como extremamente pobres aqueles que pontuam
acima de 60. Estima-se, portanto, uma taxa de incidência de pobreza multidimensional no Brasil de
17,3% em 2017, enquanto aqueles sob condição de
extrema pobreza são 4,1% da população. Desagregações mostram que a população masculina, não-branca, residente em áreas rurais e periféricas é a
que sofre maior incidência de pobreza multidimensional, assim como as regiões Norte e Nordeste são
as mais afetadas.

1. Artigo produzido pelos pesquisadores André Portela, da Escola de
Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EESP) e
Centro de Aprendizado sobre Avaliação e Resultados, Brasil e África
Lusófona da FGV (FGV EESP Clear); Bruno Ottoni, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) e Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (Uerj); Igor Lino, do Ibre/FGV e Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro (MPRJ); Juliana Camargo e Thais Dietrich, ambas da
FGV EESP Clear.

Introdução
Uma crescente literatura tem defendido o caráter
multidimensional do bem-estar individual e social,
por ser insuficiente utilizar apenas a renda como
indicador dessa medida. Dentre os pioneiros dessa
abordagem para comparação do sucesso no caráter
social dos países encontram-se Anthony Atkinson e
Bourguignon (1982).
Para estes autores, assumir que a pobreza pode ser
interpretada unidimensionalmente como insuficiência de renda não é o bastante para avaliar a necessidade de políticas públicas. Assim, como fenômeno
complexo, o estudo da pobreza necessita de uma
análise que considere as múltiplas dimensões que
compõem o desenvolvimento humano: aspectos
relacionados à insuficiência de acesso a serviços,
cidadania e direitos, como saúde, educação, habitação, entre outros.
Na mesma direção estão Chakravarty e Silber (2008),
que dizem que a pobreza pode ser vista como uma
manifestação de insuficiência de realizações em diferentes dimensões do bem-estar. A ênfase na multidimensionalidade da pobreza surge do conhecimento de que a renda, por si só, não é capaz de capturar
muitos fatores importantes que podem levar uma
pessoa à extrema pobreza. Por exemplo, uma pessoa que possui a renda necessária para consumir
as quantidades diárias de calorias consideradas
suficientes para um indivíduo, analisando apenas a
dimensão da renda, não estaria sob o critério de pobreza extrema. No entanto, caso ela tenha acesso
apenas a alimentos pouco saudáveis, que afetam
negativamente seu estado de saúde, esta se veria
em privação na dimensão da saúde.
Sen (2000), cujo trabalho sustenta o conceito e as
medidas do desenvolvimento humano, defendeu enfaticamente a necessidade de se adotar uma abordagem multidimensional ao desenvolvimento. Além
disso, sua perspectiva possui também implicações
para a medição da pobreza. Alkire e Santos (2010)
defendem que a abordagem multidimensional capta falhas diretas nos funcionamentos que Sen argumenta que devem formar o espaço focal para
descrever e reduzir a extrema pobreza, constituindo,
assim, uma ferramenta com grande potencial para
atingir os extremamente pobres, acompanhar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio2 e elaborar
políticas que abordem diretamente privações interligadas.
Este trabalho propõe uma medida de pobreza e
pobreza extrema segundo a abordagem multidimensional, adaptada a partir das metodologias da
Organização das Nações Unidas (ONU) e os demais
autores. Os dados utilizados para estimar a proporção de pobreza e pobreza extrema são da Pesquisa
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Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) de 2017. Além disso, são calculadas as taxas
de pobreza e pobreza extrema no Brasil por suas
subdivisões demográficas e geográficas. A primeira
se dará por sexo e cor. Já o segundo será sobre as
áreas urbano/rural, centro/periferia e regiões.
Além desta introdução, o trabalho está estruturado
em mais três seções. A seção 2 evidencia a estratégia empírica utilizada, apresentando a base de dados
e a forma como foi construído o indicador, composto por cinco dimensões que são agregadas em um
índice sintético. A sessão 3 mostra os resultados de
pobreza e pobreza extrema multidimensional, tanto
os agregados quanto os analisados para diferentes
subpopulações. Por fim, a seção 4 traz a conclusão
do trabalho.

Estratégia empírica
Base de dados
Para as análises realizadas neste estudo utilizaram-se os microdados da primeira entrevista de 2017 da
PNADc. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a PNADc é uma pesquisa domiciliar de alcance nacional, cuja amostra foi planejada
de modo a produzir resultados representativos para
o Brasil, grandes regiões e unidades da Federação
(IBGE, 2019).
Na primeira e na quinta entrevista ao domicílio, a
PNADc investiga “todos os rendimentos”, que abrange não apenas os rendimentos provenientes do
trabalho, mas também aqueles oriundos de outras
fontes, para indivíduos com 14 anos ou mais. Além
disso, na primeira entrevista são levantadas informações sobre as características dos domicílios. Assim, essa base de dados permite que seja estimada
a distribuição da população de acordo com sua taxa
de pobreza e extrema pobreza.
É possível ainda realizar subdivisões da população por
sexo, cor ou raça, urbana/rural, centro/periferia, bem
como analisar ao nível regional. Em tais análises, destacam-se diferenças regionais observadas para os principais aspectos investigados no período considerado.
O conceito de renda utilizado é o de renda domiciliar
per capita. Considerou-se como integrante do domicílio qualquer morador, exceto pensionista3, empregados domésticos e seus parentes.

2. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.br.undp.
org/content/brazil/pt/home/post-2015
3. Conforme o IBGE (2019), pensionistas não fazem parte da mesma
unidade familiar

Indicador sintético
Barros, Carvalho e Franco (2006) ilustraram como
os índices escalares podem ser úteis e práticos para
analisar a natureza, o perfil e a evolução da pobreza
extrema multidimensional. Ademais, o estudo traz a
metodologia empregada pelos autores na construção
desse tipo de indicador, que permite comparações
entre períodos de anos, geográficas, entre outras.
Além disso, ele também é relevante para avaliações
de impacto e focalização de programas. Assim, seguindo a metodologia proposta por Barros, Carvalho e
Franco (2006), construiu-se um indicador sintético de
pobreza para o Brasil levando em conta uma série de
dimensões. Para a escolha delas analisou-se a disponibilidade de informações contidas na PNADc.
Portanto, criou-se diferentes dimensões de pobreza, distinguindo dentro de cada uma delas diferentes componentes por meio de características das
famílias. Por exemplo, os indicadores de acesso ao
conhecimento possuem dois componentes: a) analfabetismo; e b) escolaridade.
O índice de pobreza multidimensional construído aqui
contém ao todo cinco dimensões, 20 componentes
e 34 indicadores. Os indicadores foram construídos
como se fossem perguntas de respostas “sim” ou
“não”, sendo que cada “sim” respondido é considerado uma fonte de vulnerabilidade e, consequentemente, um agravo no indicador de pobreza. As dimensões
representam alguma ausência de acesso aos meios
necessários para as famílias satisfazerem suas necessidades, em que cada um dos indicadores assume
valores 0 ou 1. Esse tipo de metodologia possibilita
que seja agregado o índice para diferentes grupos demográficos, além de permitir que se obtenha o grau de
pobreza da população em cada uma das dimensões.
Seguindo a metodologia apresentada por Barros,
Carvalho e Franco (2006), utilizou-se indicadores em
cascata permitindo que determinado indicador tenha maior peso que os demais dentro de um mesmo
componente4. Nos quadros a seguir apresenta-se a
interrelação entre as dimensões: parte-se daquelas
que se relacionam mais ao acesso a meios e conclui-se com as dimensões mais relacionadas à consecução de fins. Cada uma das cinco dimensões
relacionadas se desdobra em componentes que, por
sua vez, requerem diferentes indicadores para representá-los. A seguir, apresenta-se os componentes
que integram cada uma das dimensões e os indicadores construídos a partir dos dados da PNADc.

4. Por exemplo, no Quadro 1, crianças de 0 a 5 anos têm peso três vezes maior que adolescentes, mesmo quando cada indicador recebe o
peso igual.

Quadro 1 – Dimensão 1: indicadores de pobreza das famílias
Componentes
Fecundidade

Indicadores
• V1. Alguma mulher teve filho
nascido vivo no último ano
• V2. Alguma mulher teve filho
nascido vivo nos últimos
dois anos
• V3. Presença de indivíduos
de 0 a 5 anos

Atenção e cuidados especiais
com crianças, adolescentes
e jovens

• V4. Presença de indivíduos
de 0 a 14 anos

Atenção e cuidados
especiais com idosos

• V6. Presença de idoso

Dependência demográfica

• V8. Menos da metade dos
membros encontra-se em
idade ativa

Presença de mãe

• V9. Existe criança no
domicílio que não viva com
a mãe

• V5. Presença de indivíduos
de 0 a 17 anos

• V7. Ausência de cônjuge

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Quadro 2 – Dimensão 2: indicadores de acesso ao conhecimento
Componentes
Analfabetismo

Indicadores
• C1. Presença de adulto
analfabeto
• C2. Presença de adulto
analfabeto funcional
• C3. Ausência de adulto com
Fundamental Completo

Escolaridade

• C4. Ausência de adulto com
Ensino Médio Completo
• C5. Ausência de adulto com
alguma Educação Superior

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Quadro 3 – Dimensão 3: indicadores de insuficiência de renda
Componentes

Indicadores

Pobreza extrema

• R1. Renda familiar per capita
inferior à linha de pobreza
extrema

Pobreza

• R2. Renda familiar per capita
inferior à linha da pobreza

Fonte: PNAD Contínua IBGE. Elaboração própria.

Caderno de Estudos nº 34

53

Quadro 4 – Dimensão 4: indicadores de acesso ao trabalho
Componentes

Indicadores

Disponibilidade de
trabalho

• T1. Menos da metade dos
membros em idade ativa
encontra-se ocupada
• T2. Ausência de trabalhador
que esteja a mais de seis
meses no trabalho atual
• T3. Ausência de ocupado no
setor formal

Qualidade do posto de
trabalho

• T4. Ausência de ocupado em
alguma atividade, excluindo:
agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal,
pesca ou aquicultura
• T5. Ausência de ocupado
com rendimento superior a
um salário mínimo

Remuneração

• T6. Ausência de ocupado
com rendimento superior a
dois salários mínimos

Componentes
Falta de acesso a
bens duráveis

Indicadores
• H9. Não tem ao menos um desses itens: fogão ou geladeira
• H10. Não tem ao menos um dos
itens: fogão, geladeira ou televisão
• H11. Não tem ao menos um dos
itens: fogão, geladeira, televisão
ou computador
• H12. Não tem ao menos um dos
itens: fogão, geladeira, televisão,
computador ou acesso à internet
(por meio de computadores, tablet,
celular ou outro equipamento)

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

A partir dos indicadores criados e seguindo a metodologia de Barros, Carvalho e Franco (2006), dada a
complexidade de se trabalhar com 34 indicadores e
ordenar a pobreza das famílias, criou-se um indicador de pobreza que sintetiza a informação dos diferentes indicadores básicos em um único número.
Um fator importante dos indicadores sintéticos é a

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Quadro 5 – Dimensão 5: indicadores de pobreza do domicílio
Componentes
Propriedade

Indicadores
• H1. Domicílio não é próprio
• H2. Domicílio não é nem próprio
nem cedido

Déficit habitacional

• H3. Densidade de dois ou mais
moradores por dormitório

Abrigabilidade

• H4. Material de construção não é
permanente

Acesso a abastecimento de água

• H5. Acesso inadequado a água

Acesso a saneamento

• H6. Esgotamento sanitário inadequado

Acesso a coleta
de lixo

• H7. Lixo não é coletado

Acesso a energia
elétrica

• H8. Sem acesso à eletricidade

escolha dos pesos. Nas análises deste trabalho, foram atribuídos pesos idênticos para todos os indicadores de cada componente da mesma dimensão, e
a todos os componentes de uma mesma dimensão.
Cada uma das cinco dimensões que constitui o índice também recebe os mesmos pesos. Nem sempre os pesos de diferentes componentes são iguais,
uma vez que uma dimensão pode conter cinco componentes e outra três, por exemplo.
Padronizou-se a ponderação de maneira que cada
família tenha seu grau de pobreza e este pode variar
entre zero e 100, sendo que, quanto mais próximo de
100, mais pobres são as famílias.
A expressão a seguir define o indicador sintético a
partir dos componentes e indicadores básicos:
Onde, D representa o i-ésimo indicador básico do j-ésimo componente da k-ésima dimensão. E mk denota o número de componentes da k-ésima dimensão
e, por fim, njk representa o número de indicadores do
j-ésimo componente da k-ésima dimensão.
Em resumo, os indivíduos de cada domicílio receberam um score (valor) de pobreza multidimensional,
cujo mínimo e máximo são, respectivamente, zero e
100. Cada dimensão tem peso igual, de modo que
cada uma pode atingir, no máximo, 20 pontos. Como
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cada pontuação tem peso igual dentro de cada dimensão, a pontuação da dimensão dependerá do
total de indicadores atribuídos a ela.
A prática comum para medir a pobreza multidimensional consiste em definir um limite de pontuação
em cada dimensão da pobreza, de modo que um indivíduo sofreria privação em uma dimensão a partir
desse limiar. A mensuração da pobreza multidimensional requer, portanto, um método para agregar essas privações nas diferentes dimensões para todos
os indivíduos pobres.
De acordo com Alkire et al. (2011), a ONU, utilizando
uma medida de pobreza extrema multidimensional
com variância entre 0 e 1, assume o limiar de 0,33 para
um indivíduo ser considerado extremamente pobre.
No entanto, definir apenas um limite acarreta riscos
de imprecisão, com densidade relevante nas proximidades deste limite. De forma a minimizar tais riscos,
este estudo definirá como pobres os indivíduos cuja
pontuação está entre 40 e 60 pontos, e como extremamente pobres aqueles com 60 pontos ou mais.

Média

V9. Existe criança no domicílio que
não viva com a mãe

0,0137

Desvio
padrão
0,0005

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Tabela 2 – Dimensão 2: faixa educacional
dos indivíduos no domicílio
Variável

Média

Desvio
padrão

C1. Presença de adulto analfabeto

0,1480

0,0016

C2. Presença de adulto analfabeto
funcional

0,2817

0,0022

C3. Ausência de adulto com Fundamental Completo

0,1877

0,0017

C4. Ausência de adulto com Ensino
Médio completo

0,3283

0,0025

C5. Ausência de adulto com alguma Educação Superior

0,7677

0,0029

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Estatísticas descritivas
As tabelas 1 a 5 apresentam a incidência média e o
desvio padrão dos indicadores utilizados para calcular
o score da pobreza multidimensional no Brasil. A média
denota a proporção dos domicílios com cada carência;
já o desvio padrão mostra sua desigualdade5. Nota-se
que, dentre as variáveis com maior incidência estão a
presença de crianças e adolescentes, além da ausência
de adulto com Ensino Superior e ausência no domicílio
de ao menos fogão, geladeira, TV ou computador.

Tabela 1 – Dimensão 1: indivíduos no domicílio
Variável

Variável

Média

Desvio
padrão

Tabela 3 – Dimensão 3: renda familiar versus linha de pobreza
Variável

Média

Desvio
padrão

R1. RFPC ex ante inferior à linha de
pobreza extrema

0,0500

0,0009

R2. RFPC ex ante inferior à linha de
pobreza

0,0940

0,0013

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Tabela 4 – Dimensão 4: presença no mercado de trabalho dos indivíduos no domicílio

V1. Alguma mulher teve filho nascido vivo no último ano

0,0740

0,0011

Variável

V2. Alguma mulher teve filho nascido vivo nos últimos dois anos

0,1096

0,0013

T1. Menos da metade dos membros em idade ativa

0,2165

0,0019

V3. Presença de indivíduos de 0 a
5 anos

0,2795

0,0020

T2. Ausência de trabalhador há
mais de seis meses no trabalho

0,0840

0,0012

V4. Presença de indivíduos de 0 a
14 anos

0,5400

0,0022

T3. Ausência de ocupado no setor formal

0,4070

0,0022

0,1100

0,0016

V5. Presença de indivíduos de 0 a
17 anos

0,6144

0,0021

V6. Presença de idoso

0,3010

0,0022

T4. Ausência de ocupado em alguma atividade, excluindo: agricultura,
pecuária silvicultura, exploração
florestal, pesca ou aquicultura

V7. Ausência de cônjuge

0,2685

0,0018

T5. Ausência de ocupado com
rendimento superior a um SM

0,2060

0,0019

V8. Menos da metade dos membros encontra-se em idade ativa

0,1855

0,0016

T6. Ausência de ocupado com
rendimento superior a dois SM

0,5030

0,0028

5. Como os valores de cada variável são 0 ou 1, a média representa exa-

Média

Desvio
padrão

SM: salário mínimo.
Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria

tamente a proporção na população cujo valor atribuído da variável foi 1.
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Tabela 5 – Dimensão 5: características dos domicílios
Variável

Média

Desvio
padrão

Quintil de Índice de Pobreza
Multidimensional

RDPC média

8

960,32

H1. Domicílio não é próprio

0,2540

0,0022

9

902,29

H2. Domicílio não é nem próprio nem
cedido

0,1695

0,0018

10

800,91

H3. Densidade de dois ou mais moradores por dormitório

0,5030

0,0026

11

717,16

12

695,28

H4. Material de construção não é permanente

0,0208

0,0008

13

640,59

H5. Acesso inadequado a água

0,0308

0,0009

14

605,93

H6. Esgotamento sanitário inadequado

0,3589

0,0032

15

563,94

H7. Lixo não é coletado

0,0990

0,0015

16

502,62

H8. Sem acesso a eletricidade

0,0023

0,0002

17

415,48

H9. Não tem ao menos fogão ou
geladeira

0,0177

0,0006

18

330,31

19

232,66

H10. Não tem ao menos fogão,
geladeira ou TV

0,0380

20

103,55

H11. Não tem ao menos fogão, geladeira, TV ou computador

0,5450

0,0028

H12. Não tem ao menos um dos itens: fogão, geladeira, TV, computador ou acesso
à internet (por meio de computadores)

0,5590

0,0029

0,0008

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Resultados
A partir dessa medida, investigamos a incidência de
pobreza extrema e pobreza multidimensional no Brasil. A Tabela 6 apresenta como a pontuação construída se associa em algum grau com a renda domiciliar
per capita. Nota-se que há uma associação negativa
entre a renda e o valor do indicador sintético, ou seja,
quanto menor o grau de pobreza associado ao domicílio, maior a renda domiciliar per capita.

Tabela 6 – Renda domiciliar per capita média por quintil do Índice de Pobreza Multidimensional
Quintil de Índice de Pobreza
Multidimensional

RDPC média

1

3187,11

2

2593,06

3

2187,32

4

1780,91

5

1418,06

6

1237,15

7

1062,28
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RDPC: renda domiciliar per capita.
Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Divisão demográfica da pobreza
multidimensional
A partir da Tabela 7, vê-se que a proporção de extremamente pobres no Brasil segundo o conceito utilizado é de 3,6%, enquanto a de pobres se encontra
em 17,85%. Observa-se também que há pouca variabilidade entre sexo/gênero na pobreza extrema e pobreza multidimensional, com pequena desvantagem
para os homens. Tal resultado vai de encontro àqueles documentados na literatura de pobreza extrema
como insuficiência de renda, em que mulheres se
encontram em geral mais pobres do que os homens.

Tabela 7 – Pobreza extrema e pobreza multidimensional no Brasil, por gênero (em %)
Extremamente pobres
Pobres

Mulheres

Homens

Total

3,40

3,85

3,61

17,30

18,43

17,85

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

A Tabela 8 reporta a taxa de pobreza e pobreza extrema multidimensional por cor/raça. Diferentemente do resultado anterior, mostra-se que, tal como na
concepção de insuficiência de renda, a proporção de
extremamente pobres e pobres segundo nossa metodologia é maior entre a população não-branca, que
incorpora pretos, pardos e indígenas. A diferença é
de aproximadamente 4 pontos percentuais para pobreza extrema e 14 pontos percentuais em relação
à pobreza.

Tabela 8 – Pobreza e pobreza extrema multidimensional no Brasil, por raça (em %)
Brancos

Não brancos

Total

Extremamente pobres

1,54

5,27

3,61

Pobres

9,94

24,15

17,85

não chega a 2% nas regiões urbanas, entre as
rurais ela ultrapassa a taxa de 15%, com mais
de 13 pontos percentuais de diferença. O mes-

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Para checar as interações, a Tabela 9 apresenta a
proporção de pobreza e pobreza extrema multidimensional por gênero/sexo e cor/raça conjuntamente. Percebe-se que, em geral, não brancos têm 3 a 4
pontos percentuais a mais de pobreza extrema e 14
de pobreza, independentemente da cor, e vice-versa,
com mulheres tendo menores taxas do que homens,
mas com pequenas diferenças.

Tabela 9 – Pobreza e pobreza extrema multidimensional no Brasil, por gênero/sexo e
cor/raça (em %)
Homens
Brancos
Extremamente
pobres
Pobres

Mulheres
NB

Brancas

NB

Total

1,62

5,56

1,46

4,99

3,61

10,39

24,63

9,54

23,69

17,85

NB: não-brancos
Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

mo padrão se observa para a pobreza, com 40
pontos percentuais entre o primeiro conjunto de
áreas e o segundo.
A Tabela 11 apresenta a divisão da pobreza multidimensional na dimensão centro/periferia. As categorias geográficas se separam entre capital, restante
da região metropolitana (RM), resto da região integrada de desenvolvimento econômico (Ride) e resto
da unidade da Federação (UF).

Tabela 11 – Pobreza e pobreza extrema multidimensional no Brasil, por centro e periferia (em %)

Divisão geográfica da pobreza
multidimensional
Após verificar as significativas desigualdades raciais e de gênero na incidência de pobreza multidimensional, verificou-se também diferenças
relativas à geografia brasileira. Assim, foram analisadas as dimensões rural e urbana, centro e periferia, Centro-Sul e Norte-Nordeste da dispersão
do indicador para o Brasil. A Tabela 10 inicia essa
subseção mostrando a divisão rural/urbana da pobreza multidimensional.

Tabela 10 – Pobreza e pobreza extrema multidimensional no Brasil, por área urbana e
rural (em %)
Urbano
Extremamente pobres
Pobres

Rural

Total

1,70

15,21

3,61

12,05

52,96

17,85

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Nota-se também na Tabela 10 que a pobreza
multidimensional se concentra fortemente nas
áreas rurais do país, com diferenças ainda mais
proeminentes do que entre as populações brancas e não brancas. Enquanto a pobreza extrema

Capital

Resto
da RM

Resto
da Ride

Resto
da UF

Total

Extremamente
pobres

1,06

1,41

3,37

5,26

3,61

Pobres

7,44

10,66

21,77

24,01

17,85
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Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

Note-se também que, enquanto as capitais e regiões metropolitanas compartilham níveis semelhantes de pobreza multidimensional (ligeiramente menor nestas primeiras), as demais regiões
apresentam taxas consideravelmente superiores, com até 10 pontos percentuais de diferença
para a pobreza. Destacam-se as cidades fora de
quaisquer regiões centrais, dentre as quais a proporção de pobres chega a 24% e extremamente
pobres a 5,3%.
Por fim, as figuras 1 e 2 mostram a distribuição estadual da pobreza e pobreza extrema multidimensional no país. Para tal, são estimadas as proporções
para cada unidade da Federação.

Figura 1 – Taxa de extrema pobreza multidimensional
Fonte: PNADc IBGE, 2017. Elaboração própria.

A Figura 1 mostra que, com relação à pobreza extrema multidimensional há grande variabilidade espacial, com seis estados (DF, RJ, SP, SC, PR, RS) apresentando uma proporção de extremamente pobres
menor do que 1%, enquanto que nos outros seis estados próximos à região central do Brasil, a proporção
varia entre 1% e 3%, ainda abaixo da média nacional.
Já para as regiões Norte e Nordeste predominam os
maiores percentuais da população acima do limiar
de pobreza extrema, com patamares em torno de 5%
na região Norte (TO, AP, RO, RR). Taxas entre 9% e
16% são as mais presentes entre estes estados, com
destaque para Acre, Maranhão e Alagoas.

Figura 2 – Taxa de pobreza multidimensional
Fonte: PNADc IBGE, 2017. Elaboração própria.

Na Figura 2 acima observa-se igualmente forte variação nas taxas de pobreza multidimensional entre
as unidades da Federação: as menores taxas, abaixo dos 10%, se apresentam nos mesmos estados do
Sudeste e do Sul, além do Distrito Federal, enquanto
a região central assume posição intermediária, ao
passo que no Nordeste e Norte se encontra a maior
proporção da população em situação de pobreza
multidimensional. Os destaques, mais uma vez, são
Maranhão e Alagoas, com taxas superiores a 40%.
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Considerações finais
Este artigo procurou discutir brevemente a avaliação da pobreza extrema e pobreza a partir de um
conceito multidimensional, alternativamente ao da
insuficiência de renda, que domina a literatura sobre
o tópico. Apresentou-se a existência de vantagens
em considerar mais dimensões, uma vez que podem
existir, em um conjunto de domicílios, diferentes
contextos socioeconômicos, com níveis distintos de
bem-estar e um mesmo nível de renda.
Desse modo, seguindo a metodologia proposta por
Barros, Carvalho e Franco (2006) construiu-se um indicador de pobreza extrema e pobreza multidimensional com base nos microdados da PNADc anual
de 2017. Considerando cinco dimensões (pobreza
da família, acesso ao conhecimento, insuficiência
de renda, acesso ao trabalho e pobreza do domicílio), cada qual com mesmo peso, em um score que
sumariza as dimensões, variando de zero a 100, definu-se os limiares a partir de 40 e 60 como, respectivamente, de pobreza e pobreza extrema multidimensional.
Os resultados mostram que, em 2017, a pobreza extrema multidimensional atingia 3,61% da população
brasileira, enquanto a pobreza chegava a 17,85%. Há
poucas diferenças entre gêneros, com pequena desvantagem para os homens – em contraposição às
maiores taxas de pobreza extrema como insuficiência de renda das mulheres. Com relação à cor/raça,
a população não-branca é desproporcionalmente
mais sujeita à pobreza extrema e pobreza multidimensional, com taxas respectivamente de 45,27% e
24,15%.
Por fim, por meio de mapas por UF, foram expostas
as faixas de proporção de extremamente pobres e
pobres sobre a população de cada estado. Encontrou-se taxas consideravelmente baixas em cinco
UF do Sudeste e Sul do país, além do Distrito Federal. A região central, por sua vez, abarcando Minas
Gerais e o Espírito Santo, tem taxas intermediárias,
próximas da média, enquanto no Norte e Nordeste
se encontra a maior incidência de pobreza extrema
e pobreza multidimensional, com destaque para Maranhão e Alagoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALKIRE, S.; ROCHE, J. M.; SANTOS, M. E.; SETH, S.
Multidimensional poverty index 2011: brief methodological note. Oxford: University of Oxford, 2011.
ALKIRE, S.; SANTOS, M. E. Acute multidimensional
poverty: a new index for developing countries. Oxford: University of Oxford, 2010. (Working Paper 38).
ATKINSON, A.; BOURGUIGNON, F. The comparison of
multi-dimensioned distributions of economic status.
Review of Economic Studies, London, v. 49, n. 2, p.
183-201, 1982.
BARROS, R. P.; CARVALHO, M.; FRANCO, S. Pobreza multidimensional no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea,
2006. (Texto para discussão, 1.227).
CHAKRAVARTY, S. R.; SILBER, J. Measuring multidimensional poverty: the axiomatic approach. In:
KAKWANI, N.; SILBER, J. (ed.). Quantitative approaches to multidimensional poverty measurement.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. p. 192-209.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua. Bases de dados. Rio de Janeiro: IBGE,
2017. Disponível em:
<https://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm?caminho=Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Microdados/Dados>.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua. Notas técnicas. Versão 1.5. 4. ed. Rio de
Janeiro: IBGE, 2019.
SEN, A. A decade of human development. Journal of
Human Development, Abingdon, v. 1, n. 1, p. 17-23,
2000.

Caderno de Estudos nº 34

59

4

Pesquisa de avaliação
da implementação do
Programa
Criança Feliz

Resumo
O desenho de políticas públicas baseadas em evidências e que garantam eficácia e efetividade em
suas execuções foi direcionador da pesquisa de
implementação do Programa Criança Feliz. Este
artigo trata dos principais resultados dessa pesquisa qualitativa, baseada em estudos de caso em 15
municípios, com o objetivo de formular diagnóstico
e propor melhorias para o processo de implementação do Programa Criança Feliz. Para realização
do estudo foram feitas entrevistas com gestores
do programa, visitadores e cuidadores, resultando
no relatório final que contém a sistematização das
principais informações, análises, reflexões e proposições construídas para melhoria do programa.

Introdução
O Ministério da Cidadania (MC) está na vanguarda
da utilização de estudos, pesquisas e avaliações
como ferramentas para a produção de evidências
que indiquem o nível de eficácia, eficiência e efetividade de suas políticas públicas. Este processo
foi institucionalizado por meio da Portaria MDS nº
2.227, de 6 de junho de 2018, que trata do incentivo
à produção de conhecimento e evidências sobre as
políticas públicas sob gestão do então Ministério do
Desenvolvimento Social.

Foi instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 5 de
outubro de 2016, e alterado pelo Decreto nº 9.579,
de 22 de novembro de 2018, de caráter intersetorial
e com a finalidade de promover o desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. As primeiras visitas do programa começaram em 2017. A Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento
Humano (SNPDH) do Ministério da Cidadania é responsável pela sua coordenação e execução.

Objetivos do programa
• promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira
infância;

A política de avaliação do MC tem como objetivo
entender como cada política transforma a vida de
seus beneficiários e escolher as melhores estratégias para promover suas intervenções, observando
os princípios da transparência, ética, imparcialidade
e rigor metodológico.

• apoiar a gestante e a família na preparação
para o nascimento e nos cuidados perinatais;

Considerando que o acompanhamento de uma política pública deve ocorrer em todas as suas etapas
(diagnóstico do problema, desenho, implementação,
resultados e impacto), a Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação do Ministério da Cidadania
(Sagi/MC) realizou, no segundo semestre de 2018,
a avaliação de implementação do Programa Criança
Feliz (PCF) em 15 municípios brasileiros, buscando
identificar tempestivamente oportunidades de melhoria no desenho e nos processos que envolvem
esta implementação, de forma que os resultados do
programa possam ser produzidos da maneira mais
eficaz, eficiente e efetiva.
Este artigo é composto por três seções, além desta
introdução: a primeira apresenta a metodologia utilizada para a avaliação de implementação do PCF realizada; a seguir, são relatados os principais achados
da avaliação; conclui-se na terceira sessão com uma
explanação sobre as principais recomendações da
pesquisa e ações em curso baseadas nas sugestões
apresentadas.

O Programa Criança Feliz
O PCF surge como uma importante ferramenta para
que famílias com crianças entre zero e seis anos
ofereçam a seus pequenos meios para promover
seu desenvolvimento integral por meio de estímulos
cognitivos, sensoriais, psicomotores e afetivos, bem
como possibilita o fortalecimento de vínculos entre
cuidadores e crianças beneficiárias.
É uma estratégia alinhada ao Marco Legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e
a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento
infantil e no desenvolvimento do ser humano.
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• colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias
para o desempenho da função de cuidado,
proteção e educação de crianças na faixa
etária de até seis anos de idade;
• mediar o acesso da gestante, das crianças
na primeira infância e das suas famílias às
políticas e serviços públicos de que necessitem;
• integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes,
crianças na primeira infância e suas famílias.

Público prioritário
a. gestantes, crianças de até três anos e suas
famílias beneficiárias do Bolsa Família;
b. crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC);
c.

crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Estratégia de atuação
A principal ação do PCF são as visitas domiciliares.
Elas são ações desenvolvidas pelos visitadores na
residência da família incluída no programa e representam uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem
um reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada con-

texto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.
Estudos mostram que as visitas domiciliares são
efetivas para fortalecer os vínculos e as competências da família para o cuidado das crianças e promover o desenvolvimento infantil.
As visitas domiciliares no PCF assumem, então, as
perspectivas da prevenção, da proteção e da promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância.
Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do
Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento
infantil.

PCF em grandes números
Até junho de 2019, 672 mil crianças e gestantes já
haviam sido acompanhadas pelo programa, totalizando mais de 16 milhões de visitas domiciliares
realizadas em 2.593 municípios. O PCF conta com,
aproximadamente, 18 mil visitadores e 3 mil supervisores, além de 213 multiplicadores estaduais capacitados1. Entre os 3.780 municípios considerados
elegíveis pelos critérios do programa, 69% aderiram
a ele e 67% já iniciaram as visitas. Esses números
sugerem que apesar do tempo de implementação
relativamente recente (dois anos e meio), o programa já conta com larga adesão dos munícipios e da
população beneficiária.

A avaliação de implementação
do PCF
A avaliação de implementação do PCF foi realizada
no segundo semestre de 2018. De caráter qualitativo, abrangeu quinze municípios distribuídos em cinco estados de quatro diferentes regiões do Brasil: no
Nordeste foram visitados os municípios de Lagarto,
São Cristóvão e Pacatuba no estado de Sergipe, e
Parnamirim, São José de Mipibu e Frutuoso Gomes
no estado do Rio Grande do Norte; no Centro-Oeste,
Aral Moreira, Corumbá e Campo Grande, todos no estado do Mato Grosso do Sul; no Sudeste foram visitados municípios do estado de São Paulo – Sumaré,
Iracemápolis e Assis; na região Norte, Parauapebas,
Pau D’arco e Abel Figueiredo, no estado do Pará.
O objetivo desta avaliação foi apresentar algumas
evidências e reflexões acerca de suas potencialidades e fragilidades, resultados alcançados, relação
com o território de abrangência dos municípios, rotinas da equipe técnica e sugestões para aprimoramento do PCF.

A avaliação de implementação do PCF tornou-se
possível por meio do Projeto de Cooperação Técnica
Internacional com a Unesco – Projeto 914BRZ3002
–, do apoio ao Programa Bolsa Família e ao Plano
para Superação da Extrema Pobreza, financiado
pelo Acordo de Empréstimo 7841/BR, firmado com
o Banco Mundial. No âmbito do Projeto de Cooperação, foram contratados cinco consultores pessoa
física, responsáveis por desenvolver os roteiros de
entrevistas, implementar o trabalho de campo e
analisar as informações coletadas, além de realizar
sugestões para o aprimoramento do PCF. A Sagi
coordenou a pesquisa e validou a metodologia e os
instrumentos de coleta de dados sugeridos pelos
consultores.
Participaram da avaliação gestores, supervisores
e visitadores responsáveis pela implementação do
PCF, além de famílias participantes do programa,
buscando-se assim responder à demanda de informações que pudessem contribuir para uma aproximação com as diferentes possibilidades vivenciadas na implementação do programa, bem como
subsidiar eventuais reformulações com vistas ao
seu aprimoramento.
O estudo realizado organiza as principais informações, análises, reflexões e proposições construídas
nos relatórios finais de pesquisa dos cinco consultores, agregando algumas das semelhanças e informações generalizáveis entre as situações investigadas, mesmo diante dos diferentes contextos de
execução do programa.

Metodologia aplicada na avaliação
A metodologia adotada foi baseada em estudos de
caso, com análise aprofundada da situação encontrada em campo quanto ao PCF em cada um dos
quinze municípios estudados. Em relação à coleta
de informações, foram utilizadas as seguintes técnicas qualitativas: entrevistas semiestruturadas, entrevistas não estruturadas e observação direta.
Os sujeitos participantes das entrevistas semiestruturadas foram os gestores, supervisores e visitadores responsáveis pela implementação do PCF, guiados a partir de um roteiro em comum, de tal forma
que foi possível obter maior grau de comparabilidade entre os atores diante de um mesmo conjunto de
indagações.
Em relação às cuidadoras e gestantes, foram utilizadas entrevistas não estruturadas (livres), que permitissem maior liberdade às entrevistadas, sem con-

1. Números obtidos com base no sistema de acompanhamento do Programa Criança Feliz da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH) – referência: 21 de junho de 2019.
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dução do entrevistador em um roteiro previamente
estabelecido. Esses diálogos com as cuidadoras e
gestantes foram realizados dentro do contexto de
uma conversa informal, não sendo gravada para não
constranger as participantes. Por fim, os consultores participaram também das visitas familiares, reuniões de trabalho, encontros entre equipes do PCF
e eventos locais, utilizando um guia de tópicos a
serem observados em cada uma das situações de
maneira a responder às perguntas de pesquisa.
Os municípios participantes da pesquisa foram selecionados espacialmente em quatro regiões do país
com o intuito de obter-se uma amostra diversificada
de acordo com o grau de implementação do programa. Essa diversidade na escolha dos casos a serem
estudados se justifica pela tentativa de abranger um
número maior de contextos e realidades possíveis,
enriquecendo o trabalho de campo com maior profusão de achados, trazendo um retrato mais generalizado do programa.
Os resultados foram expressos em relatórios escritos em estilo narrativo, ilustrados por figuras de linguagem, imagens, mapas, citações, exemplos e descrições; permitindo conhecer a opinião, os relatos e
os sentimentos descritos pelos entrevistados.

Os principais achados da
avaliação
O relatório final da avaliação de implementação do
PCF apresentou valorosas informações coletadas
sobre a percepção dos atores do programa participantes da pesquisa em diversos aspectos (BRASIL,
2019).
De maneira geral, pode-se constatar que existe a
percepção entre os entrevistados de que o PCF traz
diversos benefícios às crianças nos primeiros anos
de vida. No caso dos atores implementadores (visitadores e gestão municipal), o principal destaque foi
o reconhecimento da importância do PCF por este
cuidar de uma faixa etária que frequentemente não
é assistida pelas políticas existentes na assistência
social. Já entre as famílias, há relatos de mudança
de comportamento atribuída ao aprofundamento
de laços familiares e melhoramento da relação entre irmãos. Esta percepção levou os participantes a
demandarem a ampliação do público-alvo do programa sob diferentes configurações, já que, no momento da avaliação, o PCF tinha como condição que
as famílias fossem também beneficiárias Programa
Bolsa Família.

Figura 1 – Visita domiciliar acompanhada
por consultora no município de Parauapebas
Créditos: Vanessa Pfeifer/Consultora Unesco
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Para além do objetivo direto do programa, também
foi descrito que o PCF se mostra como um excelente canal de ligação e informação entre a população

vulnerável e o Centro de Referência de Assistência
Social (Cras)2, que tem uma relação complementar
com o PCF, principalmente com o trabalho promovido pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família (Paif)3. A instância fundamental do PCF é o
Cras, porque é dali que são estruturadas as equipes
de visitadores e planejadas e realizadas as visitas.
Houve relatos de aumento da procura dos serviços
da assistência nos municípios, em decorrência das
informações e encaminhamentos realizados por
meio da ação dos visitadores de prestação de informação e encaminhamentos, e não só para serviços
da assistência social, mas também outras áreas de
políticas públicas, como saúde e educação.
Não obstante, foi constatado em campo que ainda
há desconhecimento de diversas informações sobre
o PCF, tanto nos Cras quanto entre os beneficiários.
No âmbito dos Cras, a falta de informação, associada a um baixo nível de intersetorialidade, causou,
especialmente no início do processo, grande resistência na implementação do programa. Havia ainda
o receio entre as equipes de que o programa poderia
se tornar mais uma atribuição, sobrecarregando ainda mais o trabalho. A consequência desta situação
inicial foi uma baixa adesão dos municípios ou baixo
engajamento durante as visitas.

2. É por meio do Cras que a proteção da assistência social se territorializa e se aproxima da população. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade, onde são oferecidos os
serviços de assistência social com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.
3. O Paif integra o serviço de proteção básica do Sistema Único de
Assistência Social (Suas), e atua no trabalho social com famílias, de
caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva
da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

Já entre o público-alvo, algumas famílias alegaram
que iriam participar do PCF pelo receio de perder o
Bolsa Família caso recusassem. Esta é uma ideia
equivocada, já que a própria legislação que instituiu
o PCF (Decreto nº 8.869/2016) indicava somente a
priorização das famílias beneficiárias do Bolsa Família para acesso ao programa e não que esta situação seria condicionante à sua participação. Houve
também relatos de que sua participação no PCF
poderia resultar em algum benefício financeiro (a
exemplo das parcelas variáveis do Bolsa Família, o
que jamais foi previsto), além de situações em que
houve receio de que as visitas do PCF poderiam se
tratar de uma fiscalização do Conselho Tutelar. Antes dos devidos esclarecimentos, verificou-se que as
famílias frequentemente não participavam de bom
grado das atividades, inclusive protelando-as, não
estando em casa no dia da visita, escolhendo não
atender à porta, apressando o encerramento da visita ou se recusando a participar das atividades.
Quanto a esses achados gerais, é importante destacar que situações similares já haviam sido percebidas no monitoramento do programa realizado pela
SNPDH, responsável pela gestão nacional do PCF,
mesmo em localidades que não participaram da pesquisa. Neste sentido, diversas ações foram realizadas, como a promoção de eventos junto às gestões
municipais e estaduais para maior divulgação das
informações sobre o PCF (por exemplo, o Encontro
Nacional da Primeira Infância realizado em novembro de 2018 e o Seminário Internacional da Primeira Infância, realizado em março de 2019, ambos em
Brasília) e a publicação de artigos sobre a política
pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
- Sagi4. Outras ações foram adotadas em decorrência
das recomendações formuladas, as quais serão descritas na próxima seção deste artigo.

Capacitação dos atores de implementação
do PCF
O modelo de capacitação dos visitadores e supervisores segue uma estrutura de múltiplos níveis com
capacitação presencial dos multiplicadores no âmbito estadual e local. As capacitações são realizadas
de maneira descentralizada, ficando a cargo do MC
ministrar para os multiplicadores, profissionais indicados pela gestão estadual, que deverão replicar a
formação recebida aos supervisores dos municípios
que compõem seu estado. Os supervisores, por sua
vez, se responsabilizam em capacitar os visitadores
que compõem a sua equipe municipal. A metodologia da capacitação é participativa, estimula o diálogo e construção de conhecimento por meio da leitura, exercícios práticos em sala, reprodução de vídeos
e estudos de casos.
Em relação aos municípios pesquisados, foi identificada a necessidade de capacitação como um dos

principais gargalos encontrados na fase inicial de
implementação do PCF. No momento da pesquisa,
muitos visitadores ainda não haviam passado por
qualquer capacitação específica sobre o programa
ou sobre os Guias para Visita Domiciliar e de Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC). Esta
situação em parte foi considerada consequência da
alta rotatividade entre os visitadores, fazendo os novos no ofício iniciarem suas visitas com pouca ou
nenhuma capacitação. Nesses casos, o treinamento
acabava sendo feito com acompanhamento das visitas domiciliares dos visitadores mais antigos. Outro
aspecto relacionado à alta rotatividade das equipes
foi a dificuldade para a internalização dos conhecimentos.
A falta de padronização na forma como os municípios capacitam os visitadores também foi indicada
como fator dificultador no processo. Em alguns, o
supervisor atua como disseminador da capacitação
recebida, porém nem sempre ocorre dessa forma.
Houve exemplo da contratação de coaching para a
capacitação das equipes, especialmente quando o
supervisor não se sentia apto a repassar o que foi
aprendido na capacitação da qual participou.
A capacitação presencial das equipes foi destacada
como importante momento de formação de redes
entre os profissionais que atuam no PCF, já que proporciona a troca de experiências entre as equipes,
além de viabilizar a construção de redes de contatos posteriores a esses eventos. Esses contatos são
usados para enfrentamento de dificuldades encontradas no dia a dia, de forma a compartilharem as
boas práticas.
Considerando a necessidade de internalização de
conhecimentos e a potencialização de capacitações mais frequentes, dada a questão da rotatividade de pessoal, a capacitação em educação a
distância (EaD) foi aventada como solução para
atuação continuada, por permitir a participação direta dos visitadores, com a transmissão de conhecimento feita de forma direta, evitando possíveis
equívocos de entendimento e distorções do conteúdo que podem ocorrer quando há intermediários. Esta ferramenta também otimiza o processo
de inserção dos novos profissionais no momento
de entrada do programa, além da apresentação
constante de novos conteúdos para toda a equipe,
com uma carga horária menor e envolvendo menor
investimento financeiro. Cabe ressaltar, porém, que
uma das dificuldades enfrentadas nos municípios
é a falta de recursos materiais, de forma que em
alguns casos faltam computador e internet nas de-

4. Esses artigos estão na revista Caderno de Estudos, edições nº 28
e 33, disponíveis em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.
php?grupo=53.
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pendências do Cras e os colaboradores precisam
utilizar os próprios notebooks para lançamento dos
formulários de visitação. Assim, faz-se necessário
considerar esse obstáculo para a implementação
da capacitação em EaD.
Relacionada aos eventos de capacitação e à interação dos profissionais do PCF, para além da insegurança dos visitadores em relação ao CDC e
ao Guia para Visita Domiciliar, por diversas vezes
esses visitadores se sentem isolados dentro do
programa, sem conexão com os coordenadores e
gestores do próprio município e sem ligação com
as equipes de outras localidades, de forma que a
inclusão nesses espaços virtuais serviria também
para formação de redes de visitadores e construção de identidade comum. Muitos visitadores sentem falta de maior acesso às instâncias superiores
e demandam por maior transparência nos gastos e
formas de contratação.

Recursos humanos
A composição das equipes do PCF varia bastante
entre os municípios do programa, estando relacionada à quantidade de famílias pactuadas e à realidade
do território. Por base, cada visitador pode atender
até 30 famílias, sendo que um supervisor técnico
contratado por 40 horas fica responsável por uma
equipe de até 15 visitadores. Os supervisores são
profissionais de nível superior do Suas, vinculados
ao Cras de referência e capacitados na metodologia
das visitas domiciliares (BRASIL, 2017a).
No recrutamento para os cargos de supervisão existe uma maior relação com as áreas de Assistência
Social, Psicologia, Pedagogia e Terapia Ocupacional,
dadas as recomendações do programa. Já entre os
visitadores foi encontrada uma maior amplitude de
perfis na pesquisa: mesmo com a exigência mínima
legal sendo de formação no Ensino Médio, há visitadores com formação em Nível Superior (completo
ou em andamento). Entre aqueles visitadores cujos
cursos de graduação guardam pertinência com as
áreas da Saúde, Pedagogia ou Assistência Social há
uma tendência em demonstrar maior desenvoltura
nas atividades desenvolvidas, ainda que isso não
seja determinante. Por tratar-se de atividade considerada muito desgastante, foi identificada a necessidade de certa vocação e afinidade com a temática
da primeira infância e da assistência social para a
rotina de visitas domiciliares. Os gestores municipais, porém, relatam a dificuldade em se encontrar
profissionais com este perfil e, quando encontrados,
a questão da contratação temporária dificulta a permanência das pessoas e sua atuação no PCF.
A forma de contratação dos visitadores se mostrou
como potencial fragilidade ao programa, uma vez
que os vínculos frágeis (como contrato temporário
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e estágio), além do baixo valor da remuneração, fazem com que a rotatividade seja muito alta. Esse fator tem como consequência a perda do acúmulo de
experiência e o investimento em capacitação, assim
como a relação com as famílias fica enfraquecida
pela constante mudança nas equipes. Destaca-se,
mais uma vez, que o PCF, diferentemente dos outros
programas da assistência social, entra na casa das
pessoas, o que torna a relação estabelecida entre
o poder público e os cidadãos mais delicada, demandando maior tempo para o estabelecimento de
vínculos de confiança, elemento necessário para o
alcance dos objetivos do programa.
Os profissionais devem também ser preparados
para algumas situações que possam surgir durante
as visitas, seja do ponto de vista ético ou em casos
de ameaças ou ambientes hostis. Eles devem estar
preparados para presenciar violência doméstica ou
membros da família em situação de drogadição, por
exemplo. Além disso, não são incomuns as situações em que, devido à vulnerabilidade a que estão
expostas as famílias, sejam pedidos alimentos ou
outros itens de primeira necessidade aos visitadores (houve relatos em que os visitadores acabaram
por comprar esses itens com os próprios recursos).

Intersetorialidade e estratégias de atuação
Quanto à intersetorialidade, constatou-se que em
todos os municípios estudados ela funciona de forma muito incipiente, por meio das redes informais
formadas pelos profissionais que atuam no PCF,
sejam visitadores ou supervisores. O Comitê Gestor
Intersetorial5 municipal, criado com objetivo de assegurar a intersetorialidade no âmbito do PCF, tem
muita dificuldade de se reunir, sendo que, nos casos
em que ocorrem as reuniões, não comparecem os
membros que têm poder de decisão.
Nos municípios presentes na pesquisa, a existência
de uma relação entre a situação de vulnerabilidade
e a mobilidade do público-alvo almejado pelo programa esteve presente, mostrando-se como grande
desafio para o atendimento focalizado da população
beneficiária. Esse deve ser um aspecto considerado
em diferentes fases da implementação do programa, desde a identificação e aproximação com os
prováveis beneficiários até a atuação com estes e as

5. O Comitê Gestor é uma instância de planejamento, tomada de decisão e acompanhamento do programa e deve estar presente em cada
esfera federativa. Tem grande importância para assegurar o caráter intersetorial do PCF e a conjugação de esforços das diferentes políticas
públicas. A composição dessa instância no âmbito local fica a cargo
dos gestores; sendo obrigatório, porém, a presença de representantes
das áreas de educação, saúde e assistência social, pelo menos (BRASIL, 2018).

perspectivas de continuidade de contato com a rede
socioassistencial posteriores ao momento do PCF.
Na primeira fase, o fluxo migratório interno e externo
de pessoas surgiu como uma das dificuldades para
a operacionalização das listas de beneficiários fornecidas (dado que a atualização cadastral no Cadastro Único ocorre obrigatoriamente somente a cada
dois anos) para a identificação inicial do público-alvo. As estratégias mencionadas para superação foram recorrer a outros bancos de informação, como
o do Bolsa Família e a do Sistema de Saúde. Esses
permitiram alcançar uma parte das pessoas que estavam na lista prioritária. Em relação ao momento de
execução das atividades do PCF com seu público-alvo, foram encontradas e relatadas situações nas
quais as pessoas haviam mudado de residência e,
em decorrência disso, o contato com elas foi perdido. Finalmente, após o desligamento, a não integração do programa com outras ações acarreta um
distanciamento dessas famílias, potencializado pelo
aspecto itinerante por elas vivenciado.
Eventos realizados nos Cras são estratégias para retomada de contato com as famílias que perderam
vínculo com o programa, aproximando as cuidadoras, inclusive, das atividades desenvolvidas no próprio Cras. Esses eventos permitem a continuidade de
participação das famílias que foram desligadas do
PCF pela questão da idade atingida por suas crianças. O contato individual entre visitador e cuidador
é utilizado para agendamentos, lembretes e outras
situações nas quais se necessite comunicar algo ao
cuidador antes do próximo encontro presencial6. Há
também a criação de grupos, nos quais são compartilhadas dúvidas e informações que os cuidadores
e os visitadores julguem pertinentes de circular de
forma coletiva.

Figura 2 – Encontro temático realizado no
município de Parauapebas
Créditos: Vanessa Pfeifer/Consultora Unesco

Outro aspecto que merece atenção é a dificuldade
quanto à atualização cadastral de recém-nascidos
para entrada no programa, mesmo entre aqueles

Recursos materiais e infraestrutura
Nas rotinas de trabalho, uma das dificuldades encontradas foi referente à logística de transporte para a
visitação. Não são todos os Cras que possuem carro
próprio e aqueles que têm precisam dividi-lo para o
atendimento de todas as necessidades do equipamento. Assim, é bastante comum que os visitadores precisem se deslocar com veículos próprios ou
utilizando-se de transporte público, sem que ocorra,
porém, o ressarcimento dos gastos. Existem também
aqueles que fazem o deslocamento a pé; contudo, trata-se de percurso por vezes deveras cansativo e sujeito a obstáculos climáticos (chuva ou sol intenso),
sendo possível ser realizado somente nos casos em
que há famílias atendidas que moram perto entre si,
além de demandar muito tempo no deslocamento. A
falta de transporte próprio do programa condiciona o
PCF a atuar, via de regra, apenas em áreas urbanas.
Para otimização dos carros dos Cras, por vezes as
visitas são feitas em duplas, baseadas na localidade
das famílias atendidas. Mas, apesar de ser uma forma de adaptação às limitações logísticas, essa solução não propicia a otimização do tempo dos visitadores. Realizar as visitas em duplas também é uma
estratégia adotada nas regiões em que há registros
de maiores índices de violência, de maneira que os
visitadores se sentem mais seguros.
Quanto a recursos materiais, há disparidade de realidades. Há municípios em que as equipes do PCF
possuem sala própria e computadores para uso dos
supervisores e visitadores e há aqueles em que os
supervisores precisam utilizar computadores pessoais para realizar o lançamento dos formulários de
visita. Também foram relatados casos de unidades
do Cras em que o acesso à internet é precário, o que
também tem impacto direto nas rotinas de trabalho,
visto que há relato da necessidade de lançamento
dos formulários durante a madrugada para conseguir fazer o uso da rede. Ainda há os casos em que
não há locais apropriados para o armazenamento
dos formulários de visitas. Os visitadores questionaram a segurança das informações dos cadernos de
visitas preenchidos após as visitas, dado que estes
ficam guardados nos Cras em armários sem tranca.
Há visitadores que relatam omitir informações delicadas para salvaguardar a intimidade das famílias

6. Alguns visitadores utilizam como artifício para manter contato
com os cuidadores ferramentas como o WhatsApp, mediante consentimento.

bebês nascidos das gestantes que já eram acompanhadas pelo PCF.

Caderno de Estudos nº 34

67

beneficiárias, uma vez que não podem garantir que
os arquivos estão efetivamente protegidos.

Recomendações realizadas
Em decorrência dos achados da avaliação junto aos
gestores, técnicos e famílias participantes do PCF
que compõem a amostra da pesquisa, foram produzidas com a participação da SNPDH recomendações
para o aperfeiçoamento do desenho e estratégia de
implementação do PCF, além de outras direcionadas
à sua operacionalização junto às gestões estadual e
municipal.

Programa Criança Feliz
a) Ampliação do perfil das crianças para adesão
ao PCF, que além de abranger crianças de famílias
que são beneficiadas pelo Bolsa Família e pelo BPC,
inclua também aquelas que estejam registradas no
Cadastro Único para programas sociais. Isso ajudaria, inclusive, a resolver as situações em que famílias
que deixem de receber o Bolsa Família (por motivo
de aumento da renda familiar, por exemplo) possam
continuar a receber o acompanhamento do PCF. Esta
ação tem o potencial de aumentar imediatamente a
população beneficiária do PCF, já que o critério de
elegibilidade passaria a ser de famílias incluídas no
Cadastro Único. O atendimento dessa nova demanda pode trazer impactos sobre capacidades instaladas da assistência social nos municípios, bem como
necessidade de repactuação das metas entre municípios e Ministério e maior disponibilização de recursos financeiros ao programa, situações que deverão
ser contempladas no atendimento à recomendação.
Em 19 de fevereiro de 2019 foi publicada a Resolução CNAS nº
6, que ampliou o público-alvo do PCF para as crianças incluídas
no Cadastro Único, priorizando aquelas que são recebedoras do
Programa Bolsa Família, mas não as excluindo no caso não receberem este benefício ou terem sido desligadas do programa.

b) Realizar, nos estados e municípios, capacitações
sobre temas específicos, tais como:
• voltadas para inclusão respeitosa de famílias de povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ciganas, pescadoras,
dentre outras): é importante repassar para
as equipes do PCF conhecimentos sobre a
legislação nacional e internacional que resguardam direitos diferenciados para esses
grupos populacionais, suas culturas, visões
de mundo e formas de organização social;
• voltadas para o desenvolvimento de atividades para crianças com deficiência: o CDC
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não sugere métodos específicos para crianças que são beneficiárias do BPC e, por este
motivo, os visitadores não sabem como trabalhar ou adaptar as técnicas a esse público;
• relacionamento dos irmãos dos beneficiários
que não estão no programa: é preciso desenvolver nas capacitações um olhar mais sensível dos visitadores em relação aos irmãos
dos beneficiários do PCF que não constituem
o alvo das atividades do programa, mas que
não podem ser ignorados ou desprezados
em detrimentos das crianças-alvo;
• elementos relacionados à trajetória, aos objetivos e ao funcionamento da assistência
social no Brasil: uma parte significativa desses novos visitadores não possui tais conhecimentos.
c) Criar uma plataforma virtual de EaD para capacitação permanente por meio da internet, com uma
plataforma organizada (links, abas, canais) de tal
forma que permita o acesso a conhecimentos sobre a primeira infância, vacinas e seu calendário,
técnicas de estimulação de habilidades, condições
limitantes do desenvolvimento infantil, rede intersetorial, gestação, aleitamento materno, segurança alimentar e nutricional, psicologia do desenvolvimento,
sociologia da família e da sociedade brasileiras, dentre outros tópicos. A EaD, nessa perspectiva, atuaria
como forma de permitir a participação mais direta
de todos os visitadores e a transmissão do conhecimento da forma mais completa possível a todos
esses profissionais. A participação direta de todos
profissionais, e não só de alguns deles, possibilitará
maior alinhamento na disseminação de informações
a todos os atores envolvidos no processo, proporcionando a atuação mais próxima do supervisor –
enquanto multiplicador – em relação à totalidade
do conteúdo. Também seria possível acrescentar às
capacitações outras questões de intersetorialidade,
como saúde (doenças contagiosas com profissionais da saúde, prevenção de acidentes na primeira
infância, discussões acerca do início da criança na
educação primária, construção de brinquedos, boas
práticas dos municípios que pudessem ser replicadas etc.). Dessa forma, a EaD é uma maneira de atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, podendo ser
usada também em capacitações direcionadas aos
supervisores com relação à fundamentação das atribuições concernentes à supervisão.
d) Considerar um encaminhamento para que as famílias que são desligadas do programa continuem
sendo assistidas pelo poder público: as famílias
cujas crianças atingem a idade limite do PCF deixam
de ter maior contato com os Cras e com os serviços
da assistência social.

e) Necessidade de ampliação da divulgação do PCF
como forma de fornecer maior conhecimento acerca
do perfil do programa e dos benefícios, o que auxiliará na sua aceitação, tanto pela população em geral
quanto pelas equipes técnicas do Suas. É essencial,
portanto, que seja disponibilizada alguma ferramenta de apoio do MC às equipes do PCF – direcionada
aos coordenadores e supervisores – para que os
profissionais que atuam dentro do Cras tenham um
conhecimento mais detalhado acerca do programa
para o entendimento das atribuições da equipe do
PCF e para fortalecer a percepção de que o programa pode atuar em complemento às atividades dos
Cras. As barreiras que permanecem entre PCF, Cras
e Suas precisam ser eliminadas. E neste processo,
é vital que sejam sugeridas pelo MC estratégias de
alinhamento entre Cras e PCF.
f) Aperfeiçoamento do sistema PCF: sugere-se investir na melhoria do sistema informacional, uma
vez que este foi descrito como instável pelas equipes entrevistadas, com desaparecimento e surgimento repentino de registros de informações das
visitas. Foi relatado ainda que o sistema fica lento
ou sem conexão durante alguns períodos. Esses problemas dificultam o preenchimento das demandas e
geram o acúmulo de informações a serem inseridas
dentro do prazo.

Gestão estadual
a) Promover a realização periódica de espaços para
fortalecimento e integração das equipes do PCF:
organizar encontros, fóruns, seminários ou outros
eventos em que possam ser promovidas trocas de
experiências entre as equipes executoras do PCF
de diferentes municípios, devendo esses eventos
serem abertos aos visitadores. Da observação do
trabalho dessas equipes nos municípios resultou a
percepção de que os profissionais têm, para além da
consciência da falta de capacitação, o sentimento
de trabalharem isoladamente, sem outros colegas
(que não os seus pares) com quem partilhar experiências, dúvidas, apreensões etc. Seria, por isso, de
enorme importância a promoção desses espaços,
para que os visitadores pudessem, não apenas sanar suas dúvidas, mas também construir um sentimento de identidade comum – que se pretende num
programa de abrangência nacional, como o PCF.
b) Ampliação nas capacitações presenciais já existentes: além dos temas das capacitações já aplicadas para os visitadores em geral, foi solicitada a expansão para tópicos especificamente direcionados
aos visitadores do sexo masculino, principalmente
com relação aos métodos com gestantes e crianças
de 0 a 6 meses.

Gestão municipal

a) Incentivar a participação dos secretários, gestores e coordenadores nas capacitações, inclusive
nos treinamentos do CDC e do Guia de Visitas: é essencial essa participação dos gestores do programa
para saber o que deve ser solicitado e cobrado por
parte das equipes visitadoras, principalmente com
relação ao guia CDC. Se a justificativa para a não participação deles se dá com base na falta de tempo,
isto pode ser solucionado por meio da compactação
das capacitações. Por exemplo: uma capacitação
que dura cinco dias pode ser compactada para três
por meio da ampliação dos horários em cada dia.
Além de reduzir os gastos com diárias, possibilitaria
maior participação por parte dos gestores. Também
foram solicitados treinamentos e capacitações direcionados aos coordenadores e supervisores do PCF
que os auxiliem no aperfeiçoamento das relações
com outros serviços de atendimento da rede municipal, destacando a necessidade de aplicação do
aprendizado sobre o programa junto ao Comitê Intersetorial Municipal. A ideia é elencar nessas capacitações e treinamentos estratégias que aumentem o
máximo possível o grau de aceitação das demandas
observadas e encaminhadas pelo PCF às instâncias
gestoras externas, principalmente com relação a
determinadas questões de saúde ou a pontos mais
sensíveis – relacionados ao processo de elaboração
de laudo para o acesso das famílias ao BPC. Quando as demandas não são atendidas, isso se reflete
na interação entre as famílias e as equipes do PCF,
causando, por vezes, a frustração de expectativas e
a perda da credibilidade da equipe profissional do
PCF que, embora não tenha voz ativa no processo
de andamento dos encaminhamentos, está lidando
diretamente com as famílias.
b) Promover maior integração entre as equipes do
Cras e do PCF: a instância fundamental do PCF é
o Cras, porque é dali que são estruturadas as equipes de visitadores e planejadas e realizadas as visitas. Por isso, uma acolhida adequada pelo Cras,
bem como a cooperação entre as duas partes são
fundamentais. Sendo assim, em primeiro lugar, tanto o Cras e seus profissionais devem compreender
o PCF, como os profissionais do PCF devem compreender o Cras. Ou seja, uma dupla sensibilização
se faz importante. Um caminho seria incluir o Cras,
por exemplo, via o seu coordenador ou profissionais
específicos de sua equipe técnica, como assistente
social e/ou psicólogo, desde o início do processo de
implementação do PCF no município. Coordenadores do Cras também poderiam ser incorporados aos
treinamentos ofertados pelo governo estadual para
coordenadores e supervisores do PCF. Por fim, tanto
as reuniões de sensibilização entre coordenadores
do PCF e coordenadores do Cras, quanto a construção de eventos conjuntos entre Cras e PCF para a
primeira infância tendem a criar dinâmicas positivas
em termos de integração. Paralelamente, treinamentos de visitadores devem incorporar elementos rela-
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cionados a trajetória, objetivos e funcionamento da
assistência social no Brasil. Uma parte significativa
desses novos visitadores não possui tais conhecimentos.
c) Utilizar uma estratégia que permita a aproximação dos beneficiários entre si: irá propiciar trocas
que podem contribuir para a compreensão e a imagem do programa e de outras políticas públicas.
Além de possibilitar a aproximação entre os beneficiários, com vistas a estimular sua socialização e o
estabelecimento de vínculos, a atuação em comunidades e grupos é também uma estratégia para uma
melhor divulgação e conhecimento sobre o programa, contando-se com o efeito do contato entre os
beneficiários.
d) Ampliar a divulgação adequada do PCF: ampliação como forma de fornecer maior conhecimento
acerca do perfil do programa e dos benefícios, o que
auxiliará na sua aceitação, tanto pela população em
geral quanto pelas equipes técnicas do Suas. Dessa
forma, a divulgação mais ampla e capilar do PCF nos
municípios (cartazes, outdoors, campanhas de rádio
e televisão) para informar sua continuidade evitaria
mal-entendidos tanto dentro do próprio poder público municipal (entre áreas de Assistência Social e
Saúde, por exemplo) quanto junto às famílias (para
evitar dúvidas se vai cortar o Bolsa Família, se vai
acrescentar mais dinheiro, se é fiscalização, dentre
outras). As barreiras que permanecem entre PCF,
Cras e Suas precisam ser eliminadas.
e) Ampliar as formas de contratação dos supervisores e visitadores: buscar modalidades que deem
maior segurança aos empregados em relação ao
vínculo empregatício e que favoreçam a constituição de equipes permanentes. As modalidades mais
precárias de trabalho, por exemplo, o estágio, não
favorecem a qualidade do atendimento às famílias
e a otimização dos processos de trabalho, uma vez
que estão associadas à alta rotatividade e baixa experiência profissional dos contratados.
f) Territorialização das equipes: contratação das
equipes visitadoras por territórios, dando maior preferência na contratação para profissionais advindos
das comunidades, de modo a valorizar o conhecimento prévio da realidade e das demandas dos
locais, aproximando o visitador das famílias e economizando recursos referentes ao transporte e ao
deslocamento das equipes.
g) Valorização do visitador: aumentos salariais, modalidades de contratação mais permanentes, bônus
por performance e/ou por tempo de serviço, bem
como outros mecanismos de monitoramento e reconhecimento de performance dos visitadores.
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h) Montagem das equipes: sugere-se construir processos seletivos baseados no mérito e na experiência prévia na Assistência Social, em políticas sociais
e/ou visitações, com base em currículos e entrevistas. No caso da contratação de supervisores e coordenadores, recomenda-se, sempre que possível, o
aproveitamento de servidores da própria Secretaria
de Assistência Social, de modo a contribuir para a
continuidade do PCF e a integração com as demais
políticas de assistência social no município.
i) Criação de espaços próprios para o programa em
vez de serem utilizados espaços compartilhados ou
cedidos pelo Cras.
j) Proporcionar as condições mínimas de apoio às
equipes: reembolso dos gastos com transporte para
os locais de visitação ou fornecimento de vale-transporte, bem como garantir alimentação aos profissionais do PCF, seja pela estrutura do Cras ou por meio
de vale-refeição.

Considerações finais
A construção e a gestão de políticas públicas com
base em evidências mostram-se cada vez mais
como estratégias que buscam garantir eficácia, eficiência e efetividade das ações empreendidas. Para
a produção de evidências é fundamental que se realizem estudos e pesquisas sobre cada uma das fases do processo de realização de uma política, desde o diagnóstico do problema, desenho, estratégia
de implementação, execução e resultados alcançados. Esses estudos devem resultar na proposição de
ações que garantam a melhoria da política pública,
além de subsidiar a gestão em suas tomadas de decisão.
A avaliação de implementação do PCF foi construída com o objetivo de identificar tempestivamente
oportunidades de melhoria no desenho e acompanhar as atividades de sua execução. Dentre os principais achados, tem-se que as famílias beneficiárias
reconhecem a importância desta intervenção juntos
às crianças logo nos primeiros anos de vida, inclusive por tratar-se de público por vezes desassistido no
âmbito da Assistência Social. Alguns gargalos quanto à capacitação dos atores e estrutura do PCF nos
municípios também foram identificados.
Dos achados, recomendações foram produzidas
e algumas delas inclusive já implementadas, tais
como a expansão do público-alvo do programa por
meio da Resolução CNAS nº 6/2019. As melhorias
subsidiadas pelas informações enviadas à gestão
poderão ser implementadas com maior segurança
e efetividade, garantindo assim a continuidade do
sucesso desta política tão importante para a sociedade brasileira.
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Avaliações de impacto
dos programas
Fomento Rural e
Cisternas-Segunda
Água 1

Resumo
Os programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda
Água são iniciativas centrais à estratégia do Governo Federal de inserção produtiva de famílias do meio
rural em situação de vulnerabilidade social, pobreza e
insegurança alimentar e nutricional. Apesar de serem
programas já instalados e de grande escala, verifica-se que não foi realizada até o momento uma avaliação dos seus impactos que possa subsidiar as suas
expansões ou a formatação de um novo modelo de
atendimento conjunto. O artigo apresenta a metodologia de duas avaliações de impacto em andamento
produzidas em parceria do Ministério da Cidadania
(MC) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio), bem como os resultados encontrados na coleta da linha de base destas avaliações.

1. Artigo produzido pelos pesquisadores Marco Gonzales Navarro (UC
Berkeley), Vitor Pereira Pontual e Dimitri Szerman (Mannheim Universität), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

Introdução
Milhões de famílias no meio rural no Brasil se encontram em situação de vulnerabilidade social,
pobreza e insegurança alimentar e nutricional. Os
programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda
Água são iniciativas centrais à estratégia do Governo Federal de inserção produtiva dessas famílias.
O objetivo de ambos os programas é melhorar a
segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias e, ao mesmo tempo, romper o ciclo de
perpetuação da pobreza. Os programas possuem
escala – criados em 2011, os programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda Água já atenderam a
cerca de 275 mil e 200 mil famílias, respectivamente. Com estratégias de atuação, objetivos e público-alvo similares, os dois programas possuem um
grande potencial de sinergia.
Não existe, contudo, uma avaliação dos seus impactos que possa subsidiar as suas expansões ou
a formatação de um novo modelo de atendimento
conjunto dos dois programas. Avaliar o impacto
significa responder à seguinte pergunta: o que teria
acontecido com a vida das famílias beneficiadas
(isso é, com a sua renda, produção, situação de insegurança alimentar etc.) caso elas não tivessem
sido atendidas pelo programa? Ao revelar a magnitude dos impactos nos indicadores desejados, esse
exercício nos permite compreender melhor a relação
custo-efetividade do programa que está sendo avaliado. Além disso, uma avaliação de impacto pode
ajudar a entender os mecanismos mais gerais através dos quais os efeitos do programa se materializam – ou deixam de se materializar. Portanto, esta
análise gera evidências que podem servir para o
aprimoramento de políticas existentes e a formulação de novas políticas públicas.
Com esse entendimento, a Secretaria Nacional de
Inclusão Social e Produtiva Rural (Senisp) e a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania (Sagi/MC), através da ferramenta
de formação de parcerias do Jameel Poverty Action
Lab (J-PAL), abordaram pesquisadores da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e
da University of California, Berkeley (UC Berkeley)
com experiência prévia em avaliações de políticas,
inclusive de políticas do Governo Federal. Assim
surgiu uma parceria com o objetivo de avaliar os impactos dos programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda Água em indicadores que compõem os objetivos desses programas – produção de alimentos,

2. Essa parceria está formalizada no Acordo de Cooperação Técnica nº
03/2018, cujo extrato fora publicado no Diário Oficial da União de 14 de
junho de 2018, seção 3.
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consumo e renda das famílias, segurança alimentar
e empoderamento feminino2.
O estudo do programa Cisternas-Segunda Água
utiliza a expansão do programa em 63 municípios
dos nove estados que compõem o Semiárido. A
avaliação do programa Fomento Rural abrange 81
municípios em três estados – Rio Grande do Sul,
Pará e Minas Gerais. Ao todo, os dois estudos irão
entrevistar mais de 5 mil famílias, em pelo menos
duas rodadas de coleta de dados. Esses números
dão uma dimensão da escala e do escopo do projeto, que acompanham a magnitude dos programas
que estão sendo avaliados. As avaliações deverão
ser concluídas em 2021, após a segunda coleta de
dados domiciliares.
Os programas de Fomento Rural e Cisternas
Os programas Fomento Rural e Cisternas para produção
de alimentos são ações centrais à estratégia do Governo
Federal de inserção produtiva de famílias em situação de
vulnerabilidade.
O programa Fomento Rural, criado em 2011, está presente
em todo o território nacional. O seu objetivo é melhorar
a segurança alimentar e nutricional de famílias residentes
em áreas rurais em situação de pobreza e extrema pobreza. A estratégia do programa é aumentar a capacidade
de produção e de geração de trabalho e renda dessas famílias. Para isso, combina serviços de assistência técnica
e extensão rural (Ater) com uma transferência de renda
orientada para as atividades produtivas rurais. Ademais,
o programa também tem como objetivo incentivar a participação da mulher e dos jovens no projeto produtivo da
família, e os técnicos de extensão são orientados para tal.
A transferência de renda é feita preferencialmente para a
mulher responsável pela família, o que é mais uma forma
de envolvê-la nas tomadas de decisão no núcleo familiar. O
programa é implementado em parceria com as empresas
estaduais de assistência técnica e extensão rural (Emater),
que realizam o atendimento técnico continuado às famílias,
enquanto a transferência de renda é feita pelo Ministério
da Cidadania através da estrutura de pagamento do Programa Bolsa Família.
O programa Cisternas-Segunda Água é focalizado no Semiárido, por conta das secas frequentes e prolongadas da região
que geram insegurança no acesso à água e a alimentos. Em
2011, o governo brasileiro ampliou iniciativas prévias de construir cisternas domésticas de captação de água pluvial para
consumo humano, e passou a apoiar a construção de cisternas de maior capacidade para a produção de alimentos. Esse
programa ficou conhecido como Cisternas-Segunda Água, e
busca prover acesso a água para pequenos e microagricultores, aumentando a resiliência das famílias em situação de
pobreza a choques climáticos. As famílias beneficiárias recebem não apenas a infraestrutura de armazenamento de água
(cisterna), mas também um capital para ser investido no aumento da sua produção agropecuária, além de treinamentos
em técnicas de gestão da água. Além disso, o programa busca

empoderar as mulheres, beneficiando sua participação na
produção doméstica e reduzindo assim o desequilíbrio intrafamiliar na geração de renda e na tomada de decisões.
O programa é realizado em parceria com a Articulação do
Semiárido (ASA), organização da sociedade civil que reúne
diversos atores locais.

ainda não é uma prática disseminada no país. Essa
iniciativa é, assim, ainda mais bem-vinda, pois promove a cultura de avaliação de políticas públicas de
que o país tanto necessita.

Os dois programas possuem estratégias similares de inclusão produtiva de um mesmo público-alvo. Por isso, está
promovida uma nova modalidade do Cisternas-Segunda
Água que integra os dois programas. Nessa modalidade
integrada, as famílias beneficiárias do Cisternas-Segunda
Água passam também a ter acesso à assistência técnica rural. A transferência de capital que tradicionalmente é feita
aos beneficiários das cisternas de produção é substituída
pela transferência do programa Fomento Rural, de maior
valor. Os beneficiários passam a montar um plano produtivo, que condiciona a liberação da segunda transferência
mediante o cumprimento desse plano.

Avaliações de impacto aleatorizadas
As avaliações de impacto dos programas Fomento Rural e
Cisternas-Segunda Água utilizam a técnica de experimentos controlados aleatorizados, ou ensaios clínicos aleatorizados (Randomized Controlled Trial, ou RCT, em inglês).
Esse método é considerado o padrão-ouro das avaliações
de impacto, e por isso mesmo é comumente adotado nas
pesquisas biomédicas. De fato, órgãos de saúde e de vigilância sanitária, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, ou a Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, obrigam que a eficácia de
novos remédios seja comprovada por meio de avaliações
que usam RCT.

O principal objetivo deste artigo é detalhar o desenho
e a implementação da avaliação dos impactos dos
dois programas usando a metodologia de avaliação
de impacto aleatorizada. Essa é a metodologia considerada padrão-ouro em avaliações de impacto de
políticas públicas, e se baseia na criação de um grupo de tratamento (que recebe o programa) e outro de
comparação (que não recebe o programa) por meio
de um sorteio. O artigo faz uma exposição de como
esse método foi implementado nas avaliações dos
programas, destacando os desafios e aprendizados
desse processo.

A técnica se baseia na criação de um grupo de tratamento (que recebe o programa) e outro de comparação (que
não recebe o programa) por meio de um sorteio. A seleção
dos beneficiários por sorteio (aleatorização) é fundamental
para assegurar que os dois grupos sejam estatisticamente
idênticos antes do programa – isso é, que sejam comparáveis. Com isso, o efeito do programa é isolado de outros
fatores que possam afetar os beneficiários concomitantemente a ele. Diferenças em termos de segurança alimentar,
renda, produção etc. podem assim, ser diretamente atribuídas ao programa.

O segundo objetivo deste artigo é apresentar alguns
resultados da chamada “linha de base” – a primeira
coleta de dados primários feita exclusivamente para
fins desta avaliação, com o objetivo de capturar a
realidade das famílias em campo antes da sua participação nos programas. Além de cumprir uma função estatística na estimação do impacto dos programas e de validação da metodologia, a linha de base
oferece um retrato da população que está sendo
estudada. Isso ajuda a validar, ou não, algumas das
premissas dos programas – por exemplo, a situação
de insegurança alimentar e nutricional das famílias,
os entraves para o crescimento da sua produção de
alimentos etc.
Esperamos que essas avaliações de impacto sirvam
não apenas para a tomada de decisões sobre expansão ou readequação dos programas que estão
sendo avaliados, mas que também contribuam para
a disseminação da prática de avaliar políticas públicas no Brasil. Apesar de alguns esforços localizados
na administração pública, a avaliação rigorosa de
programas da magnitude e importância como estes

Outros métodos de seleção dos beneficiários introduzem
diferenças pré-existentes entre os dois grupos. Por exemplo, o grupo selecionado para receber o programa pode ser
mais motivado, ou já partir de um patamar de produção
maior. Assim, os dois grupos não são comparáveis, na medida em que as diferenças observadas após os programas
são uma mistura entre diferenças que se devem à participação e à seleção.
As primeiras avaliações de políticas públicas usando RCT se
deram nas décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos e
na Europa. Nos últimos 20 anos houve a chamada “revolução experimentalista”, e a prática tem se disseminado em
países com diferentes níveis de desenvolvimento. No Brasil,
porém, o uso dessa ferramenta ainda é incipiente, mesmo
quando comparado a outros países da América Latina.
Uma introdução teórica da técnica de ensaios clínicos aleatorizados está fora do escopo deste artigo. Para isso, há
boas referências com aplicações à avaliação de políticas
públicas, como Menezes Filho e Xavier Pinto (2017), Glennester e Takavarasha (2013) e Gertler et al. (2018). A Sagi/
MC, em parceria com o J-PAL, também oferece um curso em
avaliações de impacto aleatorizadas.
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O programa Fomento Rural
O Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais foi criado3 em 2011 como uma das políticas
voltadas à inclusão produtiva rural de agricultores
familiares em situação de vulnerabilidade. O público-alvo do programa são as famílias rurais em situação de extrema pobreza (renda per capita abaixo de
R$ 85). No Semiárido, o programa contempla também famílias rurais em situação de pobreza (renda
per capita abaixo de R$ 140)4. O principal objetivo do
programa é aumentar a capacidade produtiva dessas famílias e promover sua segurança alimentar e
nutricional.
Para alcançar esses objetivos, o programa se baseia
em dois grandes pilares. Primeiro, uma transferência
de renda direcionada para investimentos produtivos.
Segundo, a provisão de serviços de atendimento familiar para inclusão social e produtiva, individualizados e continuados, geralmente implementados por
entidades executoras de assistência técnica e extensão rural (Ater). Espera-se que estes elementos
ajudem a família a superar gargalos para melhorar a
sua produção e se inserir nos mercados, superando
de forma definitiva a condição de extrema pobreza5.
Com essa estrutura de ação, o programa Fomento
Rural se aproxima dos chamados “programas de
graduação” implementados em outros países.

As famílias atendidas pelo programa recebem uma
transferência de R$ 2.400 em dois repasses. O primeiro repasse, de R$ 1.400, é feito após a elaboração de um plano produtivo. O plano produtivo é desenhado pela família junto a um técnico extensionista
rural, e procura adequar as técnicas de produção
aos anseios da família, à mão de obra disponível, às
especificidades do terreno e às cadeias produtivas
locais. O segundo repasse, de R$ 1.000, é feito após
acompanhamento técnico que confirma o esforço
da família na implementação do plano produtivo. No
Semiárido, existe também uma outra modalidade do
Programa cujo valor total da transferência é de R$
3.000, repassados em duas parcelas, de R$ 1.800 e
R$ 1.200.
Na execução do programa analisado nesta avaliação de impacto, os serviços de extensão rural foram
providos pelas Emater dos respectivos estados. No
Pará e no Rio Grande do Sul, a Emater-PA e a Emater-RS arcam com os custos dos serviços prestados.
Em Minas Gerais, o programa foi executado sob um
arranjo institucional distinto6, no qual a Emater-MG é
paga por visitas feitas. A Tabela 1 resume as atividades ligadas aos serviços de extensão rural em cada
estado. As atividades do programa começam com a
etapa de mobilização das famílias, que envolve reuniões com os parceiros locais (como a prefeitura, o
Cras, sindicatos de trabalhadores rurais e conselhos
municipais de agricultura) para identificação de comunidades e famílias beneficiárias. Posteriormente,

3. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais foi criado pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e é regulamentado pelos decretos nº
7.644, de 16 de dezembro de 2011 e nº 9.221 de 6 dezembro de 2017
4. Os valores de corte foram atualizados após o início da avaliação para R$ 89 (pobreza extrema) e R$ 178 (pobreza). A fim de manter a coerência com o
que foi feito na avaliação, deixamos os valores antigos no texto. Além das famílias em extrema pobreza (e pobreza, no caso do Semiárido) que vivem em
áreas rurais, o programa atende agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadram nas disposições do art. 3º da Lei nº 11.326/2006 (como
agricultores proprietários de menos do que quatro módulos rurais) e que estejam inscritos no Cadastro Único. Para ser incluída no programa, a família também deve ser detentora da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), condição que a habilita a acessar os serviços de Ater, de acordo com as exigências da
Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010.
5. Como ações intermediárias, o programa de Fomento Rural promove a integração com outros órgãos e programas de assistência social, estimula a emissão de documentos, e auxilia os agricultores a se inserirem em mercados formais de comercialização de excedentes, como o Programa de Aquisição de
Alimentos.
6. Em Minas Gerais, o programa foi executado de acordo com as diretrizes do Programa Dom Helder, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER).
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é realizada uma reunião com grupos de famílias beneficiárias para a apresentação da proposta do pro-

grama e agendamento do diagnóstico da unidade de
produção familiar.

Tabela 1 – Atividades do programa Fomento Rural, por estado
Pará

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Mobilização das famílias







Visita de diagnóstico

4 horas

4 horas

3 horas

Atualização do diagnóstico

-

-

2 x 2 horas

Visita para elaboração do projeto produtivo

1 x 4 horas

1 x 4 horas

1 x 2 horas

Visitas de acompanhamento técnico

5 x 2 horas

4 x 2 horas

9 x 2 horas

Capacitações coletivas

1 x 4 horas

2 x 4 horas

4 x 4 horas

Visita de conclusão/avaliação

1 x 2 horas

1 x 2 horas

2 x 3 horas

Duração do acompanhamento (meses)

18 meses

18 meses

24 meses

Fonte: Elaboração própria.

A primeira visita individualizada é dedicada ao diagnóstico das condições da família e do seu potencial
produtivo. Nessa visita o técnico extensionista procura
dialogar com a família, levantar informações sobre os
seus gargalos e potencialidades produtivas, os quais
passam pela sua disponibilidade de mão de obra, o
papel de cada membro familiar, as suas redes sociais,
e o acesso a mercados. Com base nesse diagnóstico,
a segunda visita tem como objetivo elaborar o projeto produtivo da família. O projeto produtivo consiste
na elaboração de um plano com objetivos e ações de
curto, médio e longo prazo, necessários para propiciar
o aumento dos rendimentos da produção agropecuária da família. Em Minas Gerais, estão previstas mais
duas visitas para atualizar o diagnóstico e o projeto
produtivo, seis e 18 meses após a primeira visita.
Em seguida estão planejadas as visitas de acompanhamento técnico, que devem ser pelo menos
cinco no Pará, quatro no Rio Grande do Sul, e nove
em Minas Gerais. Cada visita possui duas horas de
duração, com a finalidade de apoiar a família a alcançar os objetivos definidos no projeto, com foco
na produção rural e distribuição dos excedentes.
Além disso, durante essas visitas o técnico verifica se a família está tomando as ações previstas
no projeto produtivo. Baseado nessas observações, o técnico poderá liberar o pagamento da segunda parcela do fomento.
Além das visitas individualizadas de acompanhamento técnico o programa prevê a realização de atividades coletivas, as quais podem envolver atividades práticas de demonstração em uma propriedade,
intercâmbios de experiências com outros agricultores, oficinas de capacitação em temas variados
etc. No acordo com a Emater-RS, estão previstas
duas oficinas coletivas de quatro horas de duração
cada. A primeira consiste em uma capacitação em
temas como educação ambiental, geração de renda,

acesso a políticas públicas e questões de gênero. A
segunda atividade coletiva é uma capacitação técnica produtiva da família, na qual agricultores são
chamados para trocar experiências e realizar excursões a outras propriedades ou institutos de pesquisa agropecuária. No Pará também estão previstas
duas atividades coletivas. A primeira consiste em
uma capacitação técnica produtiva das famílias que
inclui conteúdos como acesso a políticas públicas,
reestruturação produtiva da propriedade e técnicas
de produção ambientalmente sustentáveis.
A segunda atividade coletiva é um encontro de avaliação e de reflexão sobre os objetivos alcançados, que
reúne todos os parceiros governamentais, não governamentais, e agricultores familiares envolvidos. Finalmente, em Minas Gerais as famílias participam de quatro atividades coletivas, sendo necessariamente uma
reunião para troca de experiências e planejamento de
estratégias e uma capacitação sobre comercialização
em mercados institucionais. Os formatos e temáticas
dos outros dois encontros coletivos devem ser decididos entre extensionistas e agricultores, e podem incluir
cursos, oficinas, intercâmbios e dias de campo.
Por último, encerrando as atividades do programa,
a família recebe uma visita final do extensionista,
de duração de duas horas, para a avaliação individualizada de todo o processo. Nessa última visita,
a família é estimulada a refletir sobre as ações tomadas, os percalços encontrados, o alcance das
metas estabelecidas no projeto produtivo e mensurar os resultados.
Ao todo, contando com o diagnóstico da propriedade e a elaboração do projeto produtivo, são pelo
menos oito visitas individualizadas no Pará, sete no
Rio Grande do Sul, e 14 em Minas Gerais. O acompanhamento técnico tem duração total de 18 meses no Pará e no Rio Grande do Sul, e 24 meses em
Minas Gerais.
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O programa Cisternas
A porção semiárida do Nordeste brasileiro abriga
28 milhões de pessoas que enfrentam insegurança
severa no acesso a água e alimentos. As unidades
familiares, especialmente na zona rural, vivem tipicamente em condições de pobreza e são dependentes
de fontes de água intermitentes, tornando-os extremamente vulneráveis a choques climáticos numa
região frequentemente atingida por secas prolongadas. A baixa prevalência de aquíferos torna a irrigação usando fontes subterrâneas inviável. Pequenos
produtores na região produzem a maior parte dos
alimentos consumidos diretamente pela população
em cidades próximas, e sua vulnerabilidade climática pode ter efeitos significativos sobre a população
urbana. As mudanças climáticas deverão exacerbar
tanto a insegurança alimentar e hídrica na região,
como as consequências para a saúde e o deslocamento de populações.
O programa Cisternas-Segunda Água visa melhorar
o acesso a água para a produção de alimentos de
pequenos agricultores do Semiárido inscritos no
Cadastro Único e oriundos do programa Cisternas-Primeira Água, o qual fornecia cisternas de captação de água de chuva para consumo humano. Para
isso, são ofertadas novas cisternas com capacidade
mais elevada, conjugadas a transferências de renda
e assistência técnica, de forma similar ao programa
Fomento Rural. O objetivo é que a cisterna permita à
família ter água suficiente para irrigação de pequenas plantações e para garantir a sobrevivência de
animais durante as secas.
A implementação do programa se dá em cinco etapas. A primeira é a da mobilização e cadastramento das famílias, que se inicia com a constituição
de uma comissão local com representantes da sociedade civil e do poder público local. A comissão
fica responsável por definir as comunidades que
recebem as cisternas e os procedimentos para seleção das famílias. Uma vez selecionadas as comunidades, inicia-se a sensibilização das famílias
por meio de reuniões coletivas na comunidade ou
de visitas familiares.
Em seguida são realizadas capacitações coletivas
cujo objetivo é fornecer às famílias uma compreensão adequada das possibilidades e limitações da
sua propriedade, e entender o funcionamento das
tecnologias de armazenamento de água. A primeira capacitação é chamada “Gestão da água para a
produção de alimentos” (Gapa); é uma capacitação
de 24 horas, dividida em três dias, focada nas estratégias de convivência com o Semiárido, manuseio e
gestão da água na propriedade e os cuidados para
a manutenção das cisternas. A segunda capacitação é chamada “Sistema simplificado de manejo da
água para a produção” (Sisma). De duração igual à
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do Gapa, tem como objetivo capacitar as famílias
para utilizar de forma racional a água das cisternas,
além de ensinar técnicas de produção agroecológica, planejamento da produção, práticas de irrigação
simplificadas, conservação do solo e manejo de pequenos animais.
Histórico do programa Cisternas-Segunda Água
Desde o Império o Estado brasileiro vem tentando diferentes estratégias de adaptação da vida no Semiárido brasileiro. As sucessivas ondas de emigração da região no século
XX demonstram quão ineficazes foram essas iniciativas, que
incluíam a construção de grandes reservatórios de água e
a criação de diversas agências de apoio. Apesar de terem
ampliado a capacidade de armazenamento da região, essas
ações não solucionaram o problema de acesso à água da
população pobre do meio rural.
A sociedade civil foi aos poucos desenvolvendo as suas próprias soluções para ter acesso a água. Desde os anos 1990
foram desenvolvidas e implementadas tecnologias de captação e armazenamento de água voltadas para o consumo
humano. A tecnologia mais consagrada foi a cisterna de 16
mil litros, que aproveitava o telhado das casas como área
de captação de água no período de chuvas. Pela sua capacidade, baixo custo e desenho (materiais, método de confecção, localização no terreno), essa tecnologia atendia bem
às demandas da região. Em 2003, o Governo Federal transformou essa iniciativa numa política pública, expandindo a
sua escala. Até dezembro de 2017 o programa – que ficou
conhecido como Cisternas-Primeira Água – já construiu cerca de um milhão de cisternas, e é bem avaliado tanto pela
literatura acadêmica (BOBONIS et al., 2017) como por organismos multilaterais e a policy arena internacional.
Ao longo da execução do programa, outros tipos de cisternas passaram a ser testadas e implementadas. Assim
surgiram as cisternas para produção de alimentos, que
passaram a ser chamadas de cisternas de segunda água.
Estas, tipicamente com capacidade para armazenar 52 mil
litros de água, permitem a irrigação de pequenas culturas
e o consumo animal durante períodos de seca, melhorando assim a resiliência de micro e pequenos produtores. A
partir de 2011 foram sistematizadas experiências com as
cisternas para produção de alimentos, e o escopo do programa foi expandido, com a criação do programa Cisternas-Segunda Água, também conhecido como Uma Terra e
Duas Águas (P1+2). Até dezembro de 2018 o programa já
havia construído mais de 200 mil cisternas de produção e
desembolsado mais de R$ 2 bilhões.
No entanto, os impactos reais do programa na vida dos beneficiários permanecem desconhecidos, uma vez que não
foi feita nenhuma avaliação rigorosa. Apesar de ser muito importante, não há evidências sobre como melhorar o
programa ou torná-lo mais eficaz em termos de custo para
as famílias que são elegíveis, mas que ainda não foram
contempladas. Além disso, potenciais sinergias de políticas
sobrepostas são atualmente desperdiçadas, e o programa

de Cisternas-Segunda Água precisa de evidências que mostrem sua efetividade, ajudando assim a garantir sua existência em um ambiente de crescente aperto fiscal e cortes
nos gastos sociais.

flexível em uma vala escavada até encontrar o solo cristalino ou impermeável. Dessa forma, a água que se encontra
abaixo do solo fica retida, umidificando o solo a montante
da barreira.

A terceira etapa do programa é a construção da cisterna na propriedade da família beneficiária. A mais
comum é a chamada cisterna-calçadão, com capacidade para armazenar 52 mil litros de água a partir de
uma área de captação de 200 m2 construída exclusivamente para esse fim. As cisternas são construídas
por pedreiros locais, especificamente capacitados
pela entidade executora do serviço, e tipicamente
é instalada no quintal próximo à casa da família. O
quintal é tradicionalmente manejado pelas mulheres
da família, que também são ativamente empoderadas pelo programa ao receberem capacitações de
Gapa e Sisma.

A quarta etapa é uma transferência de riqueza às
famílias associada a algum tipo de assistência
técnica e capacitações. Na etapa de expansão do
programa, isso pode ser feito de duas maneiras.
Primeiro, seguindo os moldes tradicionais do Cisternas-Segunda Água; a transferência consiste em
um kit, conhecido como “caráter produtivo”. O kit
pode ser composto por insumos, ferramentas e investimentos na infraestrutura física da propriedade,
e o seu conteúdo é definido em conversas entre a
família e a executora. Exemplos de itens contidos
no kit incluem insumos como sementes, animais,
ferramentas como pás, enxadas e roçadeiras, e investimento na construção de galinheiros, chiqueiros, cercas, sistemas de irrigação etc. O kit tem valor de R$ 1.500 e é sempre adquirido pela entidade
executora, que possui assim ganhos de escala na
aquisição dos materiais.

Tecnologias de captação e armazenamento de água
utilizadas no programa Cisternas
Há vários tipos de cisternas (ou “tecnologias sociais”) construídas pelo Cisternas-Segunda Água. Aqui descrevemos
os quatro tipos mais comuns. As famílias participantes da
avaliação de impacto podem receber cisternas-calçadão,
cisternas de enxurrada e barreiro-trincheiras.
Cisterna-calçadão: é a cisterna mais utilizada pelo programa. Feita de placas de concreto em formato cilíndrico,
possui capacidade para armazenar 52 mil litros de água.
Fica enterrada no chão e é coberta, protegendo a água da
evaporação e da contaminação por dejetos de animais. A
captação da água da chuva é feita por meio de uma área
cimentada (o calçadão) de 200 m2, com uma pequena declividade para escoar até um decantador que a limpa de
impurezas, antes de ser armazenada na cisterna.
Cisterna de enxurrada: são cisternas semelhantes às calçadão, com formato cilíndrico, enterradas, fechadas e com
capacidade para armazenar até 52 mil litros. A diferença
está no fato de a cisterna de enxurrada não possuir um
calçadão para captação da água da chuva. Na cisterna de
enxurrada, a água escorre junto com terra em direção a um
decantador, que separa a terra e retém impurezas antes de
a água entrar na cisterna. Essa cisterna requer um terreno
com uma declividade maior.
Barreiro trincheira: é composto por reservatório escavado no solo até a camada impermeável, com paredes verticais estreitas e profundas, lembrando uma trincheira de
guerra. Não é coberto. Por ter o formato de uma trincheira
estreita e profunda, a superfície da lâmina d´água é reduzida, diminuindo a evaporação. Tem capacidade para armazenar pelo menos 500 mil litros de água.
Barragem subterrânea: consiste em um barramento
transversal ao leito das enxurradas, córregos ou riachos
temporários, por meio da fixação de uma manta de plástico

Nessa modalidade, o acompanhamento técnico individualizado é restrito a um diagnóstico das condições da família e do seu potencial produtivo, e à
elaboração do projeto produtivo – um plano com
objetivos e ações de curto, médio e longo prazo, necessários para propiciar o aumento dos rendimentos
da produção agropecuária da família. Além disso, as
famílias beneficiárias participam de um intercâmbio
com outros produtores familiares.
Alternativamente, há a possiblidade de associação
do programa Cisternas com o programa Fomento7.
No Semiárido, são elegíveis a essa modalidade as famílias em situação de pobreza (abaixo de R$ 170 per
capita segundo o Cadastro Único). As famílias que
forem beneficiadas pela junção dos programas deixam de receber o kit de R$ 1.500 e passam a receber
uma transferência de R$ 3.000, em duas parcelas. Em
cada município participante da avaliação, o programa
irá atender a 100 famílias, das quais 30 deverão ser
atendidas conjuntamente pelos programas.
O acompanhamento técnico nessa modalidade é parecido com o que é feito no programa Fomento Rural. Além do diagnóstico e da elaboração do projeto
produtivo, as famílias recebem assistência técnica
individualizada prestada pelas entidades implementadoras em quatro visitas, num total de oito horas.
Além destas, há visitas de monitoramento da implementação do projeto produtivo, que condiciona a li-

7. A junção dos dois programas, em caráter experimental, foi um fator
importante para motivar esta avaliação de impacto..
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beração da segunda parcela da transferência de renda. Assim como na modalidade “caráter produtivo”,
as famílias beneficiárias na modalidade “fomento”
também participam de um intercâmbio com outros
produtores familiares.
Finalmente, o programa inclui pelo menos um encontro de intercâmbio de experiências entre beneficiários do programa. Nesse encontro os agricultores
têm oportunidades de conhecer outras experiências
inovadoras de convivência com o Semiárido, estimulando as famílias a utilizar técnicas que possam aumentar sua produção.

dade e capacidade de atuação. Foram selecionados
20 municípios no Pará, 15 em Minas Gerais e 46 no
Rio Grande do Sul.
A Figura 1 mostra o desenho da pesquisa, que seguiu os seguintes passos:
1.

Desenho da pesquisa
Nessa seção, apresentamos o desenho dos experimentos usados nas respectivas avaliações de
impacto aleatorizadas. Juntamente com o desenho, detalhamos como foram os sorteios e como
os desenhos dos experimentos foram implementados na prática.
Antes de entrarmos nos detalhes sobre o desenho
da pesquisa, é importante notar que os orçamentos
disponíveis para as expansões dos programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda Água, e as capacidades dos parceiros executores, não seriam suficientes para atender todo o público-alvo nas regiões
escolhidas. Por exemplo, em dado município uma
Emater tem capacidade de atender, em média, 20 famílias por ano. O número de famílias aptas a receber
os benefícios do programa Fomento, no entanto, em
geral é muito superior. Assim, o número de famílias
atendidas não foi modificado por causa das avaliações de impacto. Nenhuma família deixou de ser
atendida por causa do estudo, havendo orçamento
e capacidade disponíveis.
Igualmente importante, as duas avaliações foram
desenhadas de forma a interferir de forma mínima
no funcionamento dos programas, respeitando o papel dos atores locais na mobilização dos potenciais
beneficiários.

Programa de Fomento Rural
A avaliação de impacto irá mensurar o efeito do
programa de Fomento Rural nos estados de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Pará. A escolha dos estados foi feita pelo MC, com base nos seus acordos de
cooperação técnica vigentes com as Emater. A escolha dos municípios em cada estado foi feita pela
respectiva Emater, de acordo com a sua disponibili-
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O MC lista todas as famílias elegíveis para o
programa nos municípios escolhidos a partir
dos dados do Cadastro Único. Para serem
elegíveis, as famílias devem satisfazer três
critérios: a) viver em áreas rurais; b) ter renda per capita inferior a R$ 85; e c) não ter se
beneficiado do programa de Fomento anteriormente. Essa lista é enviada para as respectivas Emater.

2. A Emater filtra a lista, escolhendo mil famílias
para serem atendidas a partir de seu conhecimento de campo e do diálogo com órgãos
de assistência social e outros atores locais.
Assim, a seleção das famílias para fins da
avaliação de impacto é similar à seleção que
de fato acontece no programa.
3.

Essa lista de famílias é enviada aos pesquisadores e ao MC, que a repassa para a empresa contratada para a coleta de dados. A
empresa deveria entrevistar 900 famílias entre setembro e dezembro de 2018. As demais
100 famílias foram deixadas em uma lista de
substituição, para serem entrevistadas apenas se alguma da amostra não fosse.

4. A lista de famílias efetivamente entrevistadas é devolvida aos pesquisadores, que então realizam o sorteio. Cerca de metade delas é selecionada para ser atendida ao longo
de 2019, e a outra metade ao longo de 2021.
Famílias sorteadas para o atendimento em
2019 compõem o grupo de tratamento, e as
demais o grupo de controle.
5.

O resultado do sorteio é então reenviado à
Emater, para que o atendimento seja iniciado.

6. As famílias são entrevistadas novamente
cerca de um ano e meio após o início do
atendimento e o recebimento das duas parcelas do benefício.

Figura 1 – Desenho do experimento para o programa Fomento Rural

Fonte: elaboração própria

No passo 4, note que as famílias do grupo de controle irão receber o programa no futuro. A previsão
de atendimento das famílias do grupo de controle
foi requisitada pelas Emater, por motivos éticos.
A escolha da data futura foi feita para viabilizar a
avaliação dos impactos de curto prazo do programa; como as famílias recebem acompanhamento
técnico por 18 meses, esperamos que o programa
produza efeitos máximos por volta desse período.
Manter as famílias do grupo de controle sem receber o programa por mais tempo permitiria avaliar
os seus efeitos em prazos mais longos, mas teria
o custo ético de impedir o acesso do programa a
essas famílias por mais tempo.
Esse protocolo foi seguido no Rio Grande do Sul e
no Pará onde, no passo 3, foram entrevistadas com
sucesso 870 e 866 famílias, respectivamente. No
passo 4, as Emater então concordaram em atender
metade das famílias de cada município em 2019 e a
outra metade em 2021.
Em Minas Gerais, o protocolo foi ligeiramente diferente. Em primeiro lugar, o atendimento às famílias
do grupo de tratamento foi iniciado em 20188. A
execução mais rápida do programa em Minas Gerais obrigou o sorteio a ser conduzido antes do início da coleta de dados. Em dois municípios, a Emater-MG não conseguiu localizar muitas famílias que
haviam sido alocadas para o grupo de tratamento.
A empresa enviou uma nova seleção de 92 famílias para esses municípios, das quais 46 foram sorteadas para tratamento. Essas famílias passaram
a compor a nova amostra para os municípios. O

sorteio antes da coleta de dados da linha de base
aumenta a possibilidade de descasamentos entre
as famílias encontradas pela Emater-MG e pela empresa de coleta de dados. Como o cadastramento
de famílias foi realizado em paralelo à coleta de dados, algumas designadas para o tratamento e que
foram entrevistadas não foram encontradas pela
Emater-MG, e vice-versa.

Método de sorteio – programa
Fomento Rural
Para conduzir o sorteio no Rio Grande do Sul e no
Pará, a amostra foi estratificada por município e
gênero do respondente do questionário de linha
de base. Dentro de cada estrato, as famílias são
classificadas pela idade do respondente e agrupadas em quadras (grupos de quatro); qualquer
quadra malformada (isto é, grupos compreendendo uma, duas ou três famílias) é agrupada com a anterior. Uma loteria simples é então
feita dentro de cada quadra, começando com a
primeira (mais jovem), respeitando o número de
famílias de tratamento em cada município 9. Isso
produz 444 famílias no grupo de tratamento no
Rio Grande do Sul e 439 no grupo de tratamento no Pará. Os números aleatórios foram ge-

8. No caso de Minas Gerais, não há previsão de atendimento do grupo
de controle, uma vez que pelo acordo entre o MC e a Emater-MG não
seria possível iniciar o atendimento em 2020.
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rados pelo software Stata, com uma semente
aleatória determinada 10 .
Para conduzir o sorteio em Minas Gerais, a amostra foi estratificada por município e gênero do
responsável familiar (conforme o Cadastro Único). Dentro de cada estrato, as famílias foram
classificadas pela idade do responsável familiar e
agrupadas em grupos de quatro (quadras). Quando o número de pessoas em um estrato não é um
múltiplo de quatro (o que pode resultar em uma
quadra malformada), os indivíduos remanescentes de ambos os sexos são reagrupados, formando novas quadras ordenadas por idade. Isso foi
possível, pois o número total de famílias na amostra em cada município era múltiplo de quatro. A
equipe de pesquisa então conduziu uma loteria
simples dentro dessas quadras – com uma divisão igual das famílias dentro de cada grupo entre
tratamento e controle.

Programa Cisternas Segunda Água
A avaliação do programa Cisternas-Segunda Água
utiliza uma etapa da expansão do programa em 68
municípios11. Em cada um, a aleatorização foi feita
no nível da comunidade; isto é, em vez de sortearmos famílias (como no caso do programa de Fo-

9. Esses procedimentos, conhecidos como estratificação e aleatorização por pares, têm o objetivo de aumentar o poder estatístico do
experimento. A ideia desses procedimentos é fazer com que os indivíduos dentro das quadras sejam tão parecidos quanto possível entre
si, minimizando a variância dos indicadores nos quais queremos medir
o impacto. A estratificação por município é natural, já que as Emater
possuíam cotas por município. A estratificação por gênero permite a
análise dos efeitos de tratamento por gênero. Além disso, os dois critérios devem estar relacionados com os indicadores de interesse (por
exemplo, produção agropecuária ou empoderamento feminino), o que
aumenta o poder do experimento. O mesmo é verdade pelo pareamento por idade do respondente. Não foram usados outros critérios que
poderiam aumentar ainda mais o poder do experimento porque em Minas Gerais o sorteio foi feito antes da coleta de dados da linha de base.
Assim, só foi possível utilizar características das famílias observadas
no Cadastro Único.
10.Ao determinar uma semente aleatória (random seed), nós permitimos
que os resultados do sorteio sejam replicados por qualquer pessoa, em
qualquer momento. O intuito é promover a transparência do sorteio.
11. Esta etapa foi viabilizada mediante apoio do Fundo Social do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, mediante
Acordo de Cooperação Técnica com o então Ministério do Desenvolvimento Social e apoio financeiro à ASA, para a implementação de 6.821
cisternas de 2ª água. Destas famílias, 2.334 também foram inscritas no
Programa de Fomento, integrando-se os 2 Programas.
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mento), sorteamos comunidades inteiras para os
grupos de tratamento ou controle. Isso foi feito por
três razões:
1.

Externalidades: a cisterna de uma família
pode influenciar a família vizinha. Estudos
que analisaram intervenções parecidas notaram que famílias vizinhas compartilham
a água das cisternas. Assim, uma família
inicialmente alocada para o grupo de controle pode ser “contaminada” pelo grupo de
tratamento. Uma comparação entre os dois
grupos resulta, portanto, numa subestimação dos efeitos de tratamento, uma vez que
famílias do grupo de controle se beneficiam
da intervenção.

2. Logística: a implementação do programa é
feita por comunidade, com atendimento a todas as famílias, não sendo, portanto, factível
um sorteio.
3.

Receios éticos e método de seleção: no seu
método de atuação, a seleção de famílias é
construída junto a lideranças comunitárias.
Introduzir o sorteio não apenas quebraria
esse método, como também poderia introduzir ruídos na sua atuação em campo.

Por causa dessas questões, foi pactuado que o sorteio seria feito por comunidade. Na implementação
do programa as comunidades são escolhidas pela
Comissão Municipal (CM). Para possibilitar o sorteio, acordou-se que as CM escolhessem um número maior de comunidades do que o que poderia ser
atendido pela respectiva Unidade Gestora (UG). Em
cada município, a UG deveria atender 100 famílias,
espalhadas em até 10 comunidades, por restrições
de logística. Assim, foi pactuado que as CM escolheriam uma comunidade a ser atendida com certeza e
até 12 que entrariam num sorteio, que alocaria três
comunidades para o grupo de controle.
Outro ponto crucial no desenho do experimento diz
respeito à seleção das famílias que serão beneficiadas nas comunidades de tratamento – no planejamento da expansão do programa estimava-se que,
em média, apenas 14 famílias por comunidade de
fato receberiam o programa. Dado que no modelo
tradicional do programa os beneficiários são escolhidos em assembleias comunitárias, que seguem
os seus próprios critérios de seleção para fins da
avaliação de impacto, foi fundamental que as famílias que compõem a amostra fossem selecionadas
da mesma forma, tanto nas comunidades de tratamento como nas de controle.
O ideal então seria que essas assembleias comunitárias acontecessem antes do sorteio, e em todas as
comunidades. Porém, considerando que a realiza-

ção dessas assembleias comunitárias poderia gerar
uma expectativa frustrada (o que, do ponto de vista
ético de uma avaliação de impacto, é uma situação
problemática e que deve ser evitada), além do custo gerado para as UG para a realização das assembleias, verificou-se, de forma a evitar o desperdício
de recursos, que outra solução deveria ser adotada.
A solução encontrada para a seleção de famílias
foi então a seguinte: das 14 vagas (em média) por
comunidade, a equipe de pesquisa escolheria seis
famílias para serem beneficiárias. Assim, a equipe poderia adotar os mesmos critérios de escolha
nas comunidades de tratamento e de controle. Para
operacionalizar isso, ficou acordado que a equipe
enviaria uma lista com até 20 famílias, para permitir
a substituição daquelas que não pudessem ser alcançadas (por exemplo, em casos de morte ou mudança de domicílio) ou não desejassem participar
do programa. A UG então prossegue na lista até que
seis famílias sejam cadastradas no programa. Do
ponto de vista da avaliação de impacto, essa solução, infelizmente, ainda deixa algum grau de escolha
para uma seleção diferenciada das famílias nas comunidades de tratamento, pois a UG possui margem
para seleção devido à lista estendida.
Relacionado ainda à seleção das famílias, decidiu-se
que as que estivessem fora do perfil do programa
não seriam incluídas. Duas características são importantes na seleção de beneficiários: possuir perfil
de agricultor familiar, e possuir terreno suficientemente grande para receber a cisterna (o modelo de
cisterna-calçadão, o mais comum, exige pelo menos
200 m2 para a captação da água de chuva). Como
essa informação não consta no Cadastro Único, a
solução adotada foi incluir uma triagem na coleta
de dados nas comunidades de controle, para que famílias que estivessem fora desse perfil não fossem
incluídas na amostra.
Finalmente, a execução do programa não pôde esperar o processo de licitação para contratação da
empresa que faria a coleta de dados domiciliares na
linha de base. Assim, tanto o sorteio quanto parte da
execução do programa tiveram de ser feitos antes
da primeira coleta de dados.

Para sumarizar essa discussão, a Figura 2 mostra
o desenho do experimento para o programa Cisternas-Segunda Água. Para cada município, o seguinte
procedimento foi adotado:
1.

A CM escolhe as comunidades que poderão
ser atendidas. Foi pactuado que as CM escolheriam uma comunidade (por exemplo, a
mais carente do município) para ser atendida
com certeza. Essa comunidade não participa
da avaliação de impacto. Além dessa, a CM
deve escolher entre seis e nove comunidades.

2. As comunidades escolhidas entram em um
sorteio, nas quais três são alocadas para o
grupo de controle, e as demais para tratamento. As comunidades do grupo de controle não recebem o programa por pelo menos
dois anos.
3.

Com base nos dados do Cadastro Único e de
outros programas sociais do MC, a equipe
de pesquisa elabora uma lista de todas as
famílias elegíveis que entraram no sorteio.
A equipe de pesquisa então escolhe (aleatoriamente) seis famílias nas comunidades de
tratamento para receberem o programa.

4. Para as famílias nas quais a/o responsável
familiar possua marido/esposa, o nome de
quem aparece na lista também é escolhido
aleatoriamente.
5.

A lista de seis famílias por comunidade (mais
outras 14 em situação de substituição) é enviada para a UG, que prossegue realizando o
cadastro das famílias no programa.

6. As UG retornam as listas das famílias efetivamente cadastradas no programa para a
equipe de pesquisa.
7.

A equipe de pesquisa envia a lista de famílias a serem entrevistadas para a empresa
contratada para realizar a coleta de dados da
linha de base.
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Figura 2 – Desenho do experimento para o
programa Cisternas-Segunda Água

Fonte: elaboração própria.

Método de sorteio – Programa
Cisternas

Figura 3 – Tela do sorteio eletrônico

O sorteio das comunidades foi realizado eletronicamente por meio de um site específico12. A Figura 3
mostra um exemplo da tela do sorteio eletrônico.
Representantes das 34 UG foram treinados para
utilizar a ferramenta e explicar o procedimento para
os membros das CM. O site permitia testes prévios,
para que os representantes das UG e membros das
CM se familiarizassem com a ferramenta. O sorteio
de cada município foi realizado de forma independente, através do site, durante a reunião com a CM
organizada pela UG.

Fonte: http://impactocisternas.org

12. Disponível em: http://impactocisternas.org.
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O método de sorteio foi simples, isto é, cada comunidade que participou possuía igual probabilidade de
ser escolhida para o grupo de controle. Para realizar
o sorteio para cada município, dez números aleatórios foram previamente gerados, com semente aleatória definida, pelo software R.
O sorteio também definia a primeira comunidade
onde seria feito o cadastro das famílias. Isso foi feito por duas razões. Em primeiro lugar, algumas UG
haviam alertado para a possibilidade de que, por
razões logísticas, nem todas as comunidades selecionadas para tratamento de fato receberiam o programa. As UG economizam em custos de desloca-

mento ao condensar o seu atendimento em menos
comunidades, o que cria incentivos para elas não
atenderem a todas as comunidades. Assim, foi acordado que no sorteio seria definido por onde a UG iria
iniciar o cadastro, para evitarmos, ou mitigarmos, a
autosseleção de comunidades no cumprimento da
alocação aleatória. A Figura 4 mostra, a título de
exemplo, o resultado do sorteio de um município.
Em segundo lugar, os recursos da expansão do programa permitiam que apenas 30 famílias por município recebessem a modalidade combinada do programa Cisternas-Segunda Água com Fomento Rural.
Assim, temos garantia de que, ao menos nessa primeira comunidade, famílias elegíveis ao Programa
de Fomento seriam atendidas nessa modalidade.

Figura 4 – Exemplo de resultado do sorteio

Fonte: http://impactocisternas.org

Questionários e coleta de dados
Para formar a linha de base das avaliações de impacto dos programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda Água, o MC lançou dois editais de concorrência pública nacional visando contratar empresas
especializadas em coleta de dados domiciliares13.
Os editais exigiram a coleta eletrônica dos dados em
tablets, com checagem automática de valores inconsistentes, programação automática de saltos, e coleta da localização de todos os domicílios por GPS.
O programa em tablet deveria ser capaz também de
preencher antecipadamente algumas informações
das famílias constantes na base do Cadastro Único,
como nome dos moradores, economizando assim
tempo de digitação. Os editais previam ainda a checagem in loco de parte das questões pelos supervi-

sores de campo e checagens aleatórias de algumas
questões, feitas pela empresa, junto aos entrevistados por telefone.
A vencedora dos três lotes da licitação para a coleta
de dados da linha de base da avaliação do programa
de Fomento Rural foi a empresa Brasilis-Virtú Análise Estratégia S.A. A vencedora do certame para a

13. Editais de concorrência pública com divulgação nacional (NCB) nº
01/2018 e nº 02/2018. Os recursos foram, em parte, financiados pelo
Acordo de Empréstimo 7841-BR com o Banco Mundial.
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linha de base da avaliação do programa Cisternas-Segunda Água foi a empresa Plan Avaliação.
Além disso, o MC também assegurou a qualidade
dos dados de duas formas. Primeiro, contratou
dois consultores independentes que avaliaram a
metodologia, incluindo os questionários, e observaram parte da coleta de dados. Os consultores
acompanharam o treinamento e pré-teste, observaram a aplicação de questionários em campo, e
formularam sugestões para assegurar a qualidade
da coleta de dados da linha de base e de futuras
coletas. Segundo, a central de relacionamento do
MC checou se os entrevistados haviam sido de fato
abordados pelas empresas, complementando as
checagens das empresas. No caso do programa
Fomento, foi possível realizar escutas de entrevistas aleatoriamente selecionadas, bem como de
entrevistas cuja duração, ou respostas a algumas
questões-chave, desviavam muito da média das
entrevistas. Tanto a equipe do programa Fomento
como a equipe de pesquisa realizaram esse tipo de
escuta para controle de qualidade.

Questionários
Os questionários foram elaborados pela equipe de
pesquisa através de extensa discussão entre os parceiros da avaliação, aproveitando questionários previamente elaborados pela equipe do MC para outras
coletas de dados sobre o programa Fomento Rural, e
em materiais de coleta de dados utilizados em campo no contexto do programa de Cisternas-Segunda
Água. Os questionários para a linha de base das
duas avaliações seguem a mesma estrutura, descrita no Anexo 1. Ambos instrumentos de coleta de
dados foram administrados por tablets14.

Respondente
O respondente do questionário, em ambas pesquisas, foi o morador maior de 16 anos identificado
pelo domicílio como a pessoa que melhor conhece sobre as atividades produtivas rurais da família.
Caso este fosse do sexo masculino, a família precisava identificar uma mulher, maior de 16 anos, para
responder ao módulo de empoderamento feminino.
Prioritariamente, esta deveria ser a esposa/companheira do respondente do questionário principal ou
responsável familiar de acordo com os dados do Cadastro Único.

Termo de consentimento livre e esclarecido
A todos os entrevistados foi lido o termo de consentimento livre e esclarecido, que informava sobre a
empresa responsável pela coleta de dados, o contratante, os objetivos da pesquisa, os riscos envolvidos, o tempo esperado de duração da entrevista, a
confidencialidade das informações e a possibilidade
de saltar questões desconfortáveis e interromper a
entrevista caso desejasse. No caso da Brasilis-Virtú,
também foi informado ao entrevistado que a entrevista seria gravada, para fins de controle de qualidade. Quando o questionário principal e o módulo de
empoderamento feminino foram respondidos por
pessoas distintas, ambos respondentes assinaram
o termo de confidencialidade.

Duração do questionário
O tempo de aplicação do questionário foi medido automaticamente nos tablets. Em ambas as pesquisas
o tempo médio de aplicação ficou em 70 minutos,
como especificado no edital. Nos domicílios onde a
atividade era predominantemente rural, os módulos
de produção rural levaram mais tempo para serem
aplicados. Em compensação, os módulos sobre
trabalho, ocupação e renda tiveram aplicação mais
rápida. Já nos domicílios em que a renda predominantemente vinha da oferta de mão de obra, seja na
área agrícola ou em pequenas cidades, o módulo de
produção rural teve aplicação mais rápida.

Trabalho de campo: Cisternas
Inicialmente, o edital para coleta de dados do programa Cisternas-Segunda Água previa 3.672 entrevistas em 68 municípios. Conforme foi verificada a dificuldade de algumas organizações implementadoras
em localizar e cadastrar as famílias da lista que lhes
fora repassada, decidiu-se excluir três municípios
– Pilão Arcado (BA), Tabira (PE) e Sobral (CE) – da
avaliação de impacto. Adicionalmente, foram excluídos mais dois municípios – Serra Caiada (RN) e Livramento de Nossa Senhora (BA) – que não haviam
iniciado o cadastramento de famílias no momento
do início da coleta de dados. Nos 63 municípios que
permaneceram no estudo, a amostra alvo caiu para
3.120 entrevistas15.

15. Apesar dessa perda amostral, o poder estatístico do experimento foi
preservado. Isso acontece porque, em experimentos aleatorizados por
agrupamentos (clusters), o número de agrupamentos é tão ou mais importante que o número de famílias por agrupamento. Nos cálculos de
14. A Plan utilizou o aplicativo Survey Solutions para a imputação dos

poder estatístico originais, supusemos 544 agrupamentos (comunida-

dados no tablet. A Brasilis-Virtú utilizou o aplicativo Survey to Go.

des). Como o número de comunidades que de fato entraram no sorteio
foi 614, a perda de famílias na amostra foi compensada pelo aumento
de agrupamentos no experimento.
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O treinamento dos entrevistadores e supervisores e
o pré-teste do instrumento de coleta ocorreram em
Fortaleza, e nos municípios de Maranguape, Redenção e Guaiuba (CE), entre os dias 16 e 21 de julho
de 2018. Após uma segunda semana de pré-teste do
questionário, o trabalho de campo teve início no dia
19 de agosto de 2018.

famílias visitadas e o status final das entrevistas.
Destas visitas, 2.930 podem ser consideradas
completas. Observa-se uma maior proporção de
entrevistas completas nas comunidades de tratamento, que reflete uma menor taxa de mudanças
das famílias-alvo, de não localização das famílias
após três visitas e de outros casos, tais como família ausente por viagem.

A Plan visitou 3.788 famílias entre agosto e novembro de 2018. A Tabela 2 mostra a situação das

Tabela 2 – Visitas realizadas e status das entrevistas
Status

Em comunidades de
controle
N

Completa

Em comunidades de
tratamento

%

N

Total

%

N

%

996

68,2

1.934

83,1

2.930

77,4

Triagem

75

5,1

190

8,2

265

7,0

Recusa

42

2,9

36

1,6

78

2,1

3 visitas

59

4,0

52

2,2

111

2,9

Mudou

174

11,9

55

2,4

229

6,1

Outra situação
Total

115

7,9

60

2,6

175

4,6

1.461

100

2.327

100

3.788

100

Fonte: Elaboração própria.

Como se vê na Tabela 2, um aspecto importante do
trabalho de campo foi uma triagem realizada no início de cada entrevista. No início os entrevistadores
faziam algumas perguntas, cujas respostas poderiam encerrar a entrevista prematuramente. Inicialmente, a triagem foi incluída com o objetivo de aproximar a seleção das famílias nas comunidades de
controle (onde não havia mobilização de campo do
programa) à seleção de famílias nas comunidades
de tratamento. A triagem foi realizada nas comunidades dos dois grupos experimentais, pois os entrevistadores não sabiam o status experimental das comunidades (procedimento cego). Após os primeiros
dias do trabalho de campo, a equipe da Plan identificou que em algumas comunidades participantes havia domicílios selecionados onde já havia cisternas
de segunda água instaladas ou em processo de instalação. Isso era esperado, uma vez que a atividade
de campo do programa era independente dos trabalhos de coleta de dados. Em decisão conjunta, o MC
e a PUC-Rio definiram que as famílias com cisternas
instaladas há mais de três meses seriam triadas no
início da entrevista.

A Plan relatou imprevistos durante a coleta de dados
da linha de base – na maior parte das vezes, pontual.
Na comunidade de Nazaré em Itapipoca (CE), por
exemplo, o difícil acesso demandou troca do veículo da equipe. Houve ainda dificuldade de encontrar
alguns moradores que não eram conhecidos pelo
nome que consta no Cadastro Único; e também os
casos de comunidades rurais cujos domicílios estão
espalhados em uma grande área, o que dificultou a
identificação das famílias selecionadas para participar da pesquisa.

Trabalho de campo: Fomento
Para avaliação do programa de Fomento Rural, o edital previa a realização de 900 entrevistas em cada
estado, totalizando 2.700 entrevistas. A Tabela 3
mostra que essa meta esteve bem perto de ser atingida, com 2.577 entrevistas realizadas, totalizando
uma perda amostral de 4,5%. Dessas entrevistas,
348 famílias estavam na lista de substituição enviada à Brasilis-Virtú. A coleta de dados foi realizada
entre setembro e dezembro de 2018.

Tabela 3 – Entrevistas para avaliação do programa de Fomento Rural
Estado

Meta

Realizadas

Perda amostral (%)

Pará

900

866

3,8

Minas Gerais

900

841

6,5

Rio Grande do Sul

900

870

3,3

2.700

2.577

Total
Fonte: Elaboração própria.
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Em cada estado foi realizado um primeiro treinamento nas respectivas capitais, e posteriormente
um pré-teste para avaliar o funcionamento e a lógica dos instrumentos de coleta de dados, nas cidades de Santa Barbara do Pará (PA), Sabará (MG),
Santa Luzia (MG) e Gravataí (RS). O software utilizado foi o Survey to Go, que permitia a gravação
de toda a entrevista. Além da checagem in loco
dos supervisores e por telefone, foi possível fazer
uma checagem crítica da imputação dos dados ao
comparar o áudio das entrevistas com as respostas imputadas.
Em relação às dificuldades encontradas durante o
campo, destacam-se as grandes distâncias percorridas para encontrar famílias em locais isolados no
Pará e em Minas Gerais, o clima de violência em
algumas localidades e leitos de rios secos que impediam a locomoção da equipe de campo. No Pará,
houve grande dificuldade de localização das famílias nos municípios de Bagre, Redenção e Tucuruí.
Isso ensejou uma realocação dessas entrevistas
para outros municípios e uma repactuação com a
Emater-PA para que o total de vagas do fomento em
cada município fosse alterado.
Em Minas Gerais, o sorteio das famílias participantes teve que ser realizado antes do fim da linha de
base. Nos municípios de Leme do Prado e José Gonçalves de Minas, a Emater-MG teve muita dificuldade
de localizar e mobilizar as famílias, resultando em
muitas vagas não preenchidas. Nesse caso, a empresa produziu uma nova lista de 92 famílias, que
foram entrevistadas pela Brasilis-Virtú, e das quais
42 receberiam o programa em 2018/2019.

Análise descritiva dos dados
da linha de base
Nesta seção, apresentamos alguns resultados da
coleta de dados da linha de base, com dois objetivos. Primeiro, a análise descritiva dos dados
permite caracterizar a população que está sendo
estudada. Com isso, podemos corroborar algumas premissas dos programas que estão sendo
avaliados. Por exemplo, a análise dos dados sobre
insegurança alimentar e como esse problema se
revela. Segundo, podemos checar se os sorteios
realizados de fato produziram amostras “balanceadas”, isso é, se os grupos que foram aleatoriamente alocados para tratamento e controle de
fato são comparáveis.

Possui alguma produção agrícola?
O público-alvo das duas intervenções é de pequenos
agricultores. Assim, espera-se que as famílias entrevistadas possuam alguma produção. A Tabela 4
mostra que 99,2% dos entrevistados na amostra de
Cisternas disseram ter alguma produção agropecuária. O mesmo vale para 94,3% dos entrevistados na
amostra de Fomento. Isso explica a diminuição no
número de respostas válidas em algumas das tabelas a seguir.

Tabela 4 – Possui alguma produção agrícola?
Cisternas

Fomento

Domicílios

%

Domicílios

%

Sim

2.908

99,2

2.430

94,3

Não*

22

0,8

147

5,7

Total

2.930

100

2.577

100

* inclui 11 respostas nos dados do Programa de Cisternas.

Fonte: Elaboração própria.

Características dos domicílios
A Tabela 5 dá um panorama da composição das famílias, do seu consumo, e dos bens duráveis no domicílio. Por exemplo, a tabela mostra que as famílias
possuem, em média, cerca de quatro membros (3,8
na amostra do Cisternas, 4,2 na amostra do Fomento), e que o gasto familiar per capita gira em torno
dos R$ 200 mensais. Demonstra-se o fato das famílias na amostra do programa Cisternas possuírem
gastos mais elevados que as famílias na amostra
do programa Fomento (R$ 223 contra R$ 205), uma
vez que o público-alvo do programa Cisternas não é
exclusivamente de famílias em situação de pobreza
e extrema pobreza16.

16. É importante considerar que o gasto familiar leva em conta benefícios e transferências de renda do governo – como Bolsa Família, Aposentadoria Rural, Benefício de Prestação Continuada etc. – que são
excluídos na hora de se determinar quais famílias estão na situação de
pobreza ou extrema pobreza.
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Tabela 5 – Características dos domicílios
Cisternas

Fomento

Média

Desvio-Padrão

N

Média

Desvio-Padrão

N

Número de membros do Domicílio

3,82

1,63

2.930

4,18

1,70

2.577

Número de mulheres na residência

1,83

1,04

2.930

2,05

1,12

2.577

Número de crianças (< 5 anos)

0,20

0,45

2.930

0,49

0,72

2.577

Idade do Respondente¹

45,9

12,7

2.930

38,3

10,4

2.576

Respondente é mulher¹

0,57

2.930

0,92

Demografia

2.574

Consumo da família (R$)
Gastos totais da família

734

812

2.930

761

677

2.576

Gastos da família com alimentação

400

323

2.924

375

240

2.566

Gastos per capita

223

256

2.930

205

211

2.576

Bens Duraveis: Possui...(%)
Telefone celular?

89,7

2.930

79,2

2.577

Geladeira?

95,3

2.930

89,4

2.577

Televisão?

94,9

2.930

87,4

2.577

Moto?

65,2

2.930

38,1

2.577

Carro?

17,1

2.930

21,5

2.577

Lavadora?

3,6

2.930

24,8

2.577

Computador?

5,4

2.930

19,1

2.577

¹Em Cisternas, se refere ao respondente principal do questionário. Em Fomento, ao Responsável Familiar, conforme o Cadastro Único.
Fonte: Elaboração própria.

Características produtivas
Seguindo na linha da descrição da amostra, a Tabela 6 apresenta o perfil da família enquanto unidade produtiva. A tabela elenca o perfil produtivo
dos agricultores, apresentando resultados sobre o
tamanho das terras, custo de produção, valor das
vendas, acesso a assistência técnica rural, animais

criados, lavouras, infraestruturas e equipamentos
disponíveis na propriedade. Vemos que, de fato,
a amostra trata de pequenos agricultores: a área
média das propriedades está sempre abaixo de 8.5
hectares17. Além disso, uma parcela significativa da
amostra (35% do Cisternas; 40% do Fomento) produz apenas para autoconsumo.

17. O menor módulo fiscal nos 63 municípios da amostra do Cisternas é
12 hectares; nos 81 municípios da amostra do Fomento, o menor módulo fiscal é 16 hectares. Propriedades abaixo de quatro módulos fiscais
são consideradas pequenas propriedades; propriedades abaixo de um
módulo fiscal são consideradas minifúndios.
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Tabela 6 – Características produtivas
Cisternas

Fomento

Média

Desvio-Padrão

N

Média

Desvio-Padrão

N

Área total (ha) *

8,4

16,3

2.869

8,3

22,8

2.342

Domicílios com venda da produção (%)

65,0

2.908

60,1

Custo total da produção agrícola (R$)

1.426

6.352

2.908

1.662

4.237

2.430

Valor das Vendas da Produção (R$)*

2.532

7.787

2.879

5.547

17.028

2.404

Recebeu visita de ATER nos últimos 12 meses? (%)

14,1

2.908

14,6

2.430

mais água

85,3

2.908

27,2

2.247

mais assistência técnica

21,2

2.908

19,9

2.247

outra coisa

12,5

2.908

17,6

2.247

solo melhor

11,5

2.908

21,7

2.247

sementes melhores

7,0

2.908

13,7

2.247

área maior

4,3

2.908

25,8

2.247

galinheiro

47,0

2.908

55,2

2.577

poçilga/chiqueiro

43,7

2.908

45,6

2.577

roçadeira

38,6

2.908

13,1

2.577

curral de boi

25,7

2.908

12,6

2.577

bomba d'água elétrica

23,7

2.908

21,2

2.577

canteiro de hortaliças

21,2

2.908

41,5

2.577

2.430

O que precisa para melhorar a produção? (%)

Infraestrutura Produtiva: Possui... (%)

O que produz nas lavouras?

%

N

%

N

1ª lavoura

Feijão

71,3

2.908

Hortaliças

43,7

2.430

2ª lavoura

Milho

61,6

2.908

Milho

41,9

2.430

3ª lavoura

Acerola

32,1

2.908

Aipim

39,7

2.430

4ª lavoura

Abóbora

25,8

2.908

Feijão

30,7

2.430

5ª lavoura

Melancia

21,3

2.908

Alface

26,2

2.430

1º animal

Galinhas

83,9

2.908

Galinhas

77,0

2.430

2º animal

Porcos

39,8

2.908

Porcos

39,5

2.430

3ª animal

Gado

32,5

2.908

Gado

28,9

2.430

4ª animal

Cabra/Ovelha

31,3

2.908

Leite

14,3

2.430

5ª animal

Leite

18,6

2.908

Cavalo

9,4

2.430

O que produz de animais?

"* Variável foi truncada no percentil 99 para remover outliers.
Fonte: Elaboração própria.

Os gargalos na produção agropecuária são distintos
entre o público do Cisternas e do Fomento. Por exemplo, 85% dos respondentes no Cisternas afirmam
que precisariam de mais água para melhorar a sua
produção – o que faz sentido, uma vez que essas famílias estão no Semiárido. No Fomento, apenas 27%
apontam a falta d’água como um entrave. A Tabela
6 mostra ainda que 71% das famílias na amostra do
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Cisternas produzem feijão, e 61,6% produzem milho.
Na amostra do Fomento, as duas principais lavouras
– hortaliças e milho – são produzidas por 43,7% e
41,9% das famílias, respectivamente.

Segurança alimentar e nutricional, e
saúde mental
Por conta da centralidade da questão da insegurança
alimentar e nutricional do público dos programas, a Tabela 7 mostra a prevalência desse problema na amostra estudada. As questões utilizadas no instrumento de
coleta de dados compõem a Escala Brasileira de Inse-

gurança Alimentar (Ebia)18 e revelam, por exemplo, que
56,4% das famílias na amostra do Cisternas (60,5% do
Fomento) afirmam terem se preocupado que a comida
acabasse na sua casa antes que pudessem comprar
mais alimentos, ao passo que 40% dos respondentes
no Cisternas (48,8% do Fomento) afirmaram que nos
últimos três meses a comida acabou antes que pudessem comprar mais alimentos.

Tabela 7 – Segurança alimentar e saúde mental
Cisternas

Fomento

% sim

N

% sim

N

teve a preocupação de que a comida na sua casa acabasse?

56,4

2.929

60,5

2.577

a comida acabou antes que tivesse dinheiro para comprar mais?

40,0

2.930

48,8

2.577

ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada?

58,4

2.928

62,5

2.577

diminuiu a quantidade de alimentos nas refeições, ou pulou refeições, pois não havia
dinheiro para comprar a comida?

25,5

2.928

33,8

2.577

alguma vez comeu menos do que achou que devia pois não havia dinheiro para comprar
comida?

24,2

2.928

36,0

2.577

alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não podia comprar comida suficiente?

13,6

2.922

21,5

2.577

ficou, alguma vez, um dia inteiro sem comer ou teve apenas uma refeição ao dia, porque
não havia dinheiro para comprar comida?

8,5

2.928

18,9

2.577

Índice de Insegurança Alimentar (EBIA -- ao menos uma resposta afirmativa)

72,0

2.913

76,0

2.577

não teve vontade de comer, ou seja, teve pouco apetite?

12,2

2.928

13,2

2.542

sentiu dificuldade em se concentrar no que estava fazendo?

14,2

2.925

16,1

2.544

sentiu-se deprimido?

15,3

2.925

16,4

2.546

sentiu que teve que fazer esforço para dar conta das tarefas?

25,9

2.925

30,9

2.551

seu sono não foi repousante?

23,4

2.927

27,3

2.558

sentiu-se triste?

14,2

2.925

15,7

2.539

não conseguiu levar adiante suas coisas?

12,1

2.920

15,5

2.528

Segurança Alimentar
Nos últimos 3 meses...

Saúde Mental
Na última semana...*

* A questão permitia as seguintes respostas: Raramente (1 dia ou menos); Algumas vezes (2 dias); Ocasionalmente (3-4 dias); A
maior parte do tempo (5-7). Consideramos afirmativas as repostas "Ocasionalmente" ou "A maior parte do tempo".
Fonte: Elaboração própria.

Foi constatado na pesquisa que a preocupação dos
responsáveis familiares com a perspectiva da falta
de alimentos gera estresse e depressão. Por isso, o
questionário incluiu perguntas sobre saúde mental, que
compõem a escala de transtornos depressivos do Center for Epidemiologic Studies (CES-D). Os resultados
são apresentados ainda na Tabela 7. As perguntas se
referem à frequência de comportamentos associados

à depressão na última semana. Para essa tabela, consideramos afirmativas as respostas que demonstraram esses comportamentos por pelo menos três dias
na semana. Por exemplo, 12,2% dos respondentes do
Cisternas (13,2% do Fomento) afirmaram ter perda de
apetite por pelo menos três dias na última semana, e
15,3% (16,4%) afirmaram terem se sentido deprimidos.

18. O Índice de Segurança Alimentar da Ebia é construído utilizando as

Tanto o Cisternas quanto o Fomento possuem como
objetivo a diminuição das desigualdades de gênero

respostas afirmativas para as sete perguntas da Ebia.

Empoderamento feminino
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dentro da família. Os questionários utilizaram questões que compõe o Women’s Empowerment in Agriculture Index (Weai). As questões visam clarificar
as funções desempenhadas pelas mulheres e o engajamento feminino no setor agrícola, perpassando

aspectos como as decisões na produção, o controle
sobre os rendimentos e a liderança na comunidade.
As Tabelas 8a e 8b mostram o resultado dessas perguntas para as duas amostras estudadas.

Tabela 8a – Empoderamento feminino
Cisternas

Fomento

N

%

N

%

Respostas ao módulo de empoderamento feminino

2.655

90,6

2.242

87,0

Recusas

44

1,5

46

1,8

Não há mulher no domicílio

231

7,9

289

11,2

A mulher só tem o direito de pedir ao seu marido uma pensão alimentícia em caso de separação se for casada no papel.

1.020

38,4

1.110

49,5

Uma mulher separada tem o direito a ficar com os filhos ou a tomar conta deles.

2.521

95,0

2.079

92,7

Uma mulher solteira tem o direito de pedir para registrar suas crianças.

2.538

95,6

2.133

95,1

Se o marido deixar de pagar a pensão alimentícia, ele pode ir para a cadeia.

2.566

96,6

2.160

96,3

Mulheres são tão capazes quanto os homens de contribuir para a renda da casa

2.519

94,9

2.147

95,8

O dever de um homem é obter dinheiro, o dever de uma mulher é cuidar da casa e de sua família

1.618

60,9

1.405

62,7

Mulheres são capazes de serem líderes tão boas quanto homens

2.465

92,8

2.120

94,6

Acham que é verdadeira a seguinte afirmação:

Concordam em parte ou totalmente com a seguinte afirmação:

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 8b – Empoderamento feminino (continuação)
Cisternas: (2655 respostas válidas)
Se participou, tomou decisões sobre a renda gerada por essa atividade?
Sim

Tomou a maioria
das decisões

Tomou algumas
decisões

Não tomou nenhuma decisão

Nos últimos 12 meses, participou...

N

%

da plantação/agricultura da família

2.074

80,1

21,0

51,4

27,6

da criação de animais da família

2.203

89,8

28,4

50,7

21,0

da venda da produção familiar

1.221

46,0

34,1

58,2

7,7

de pequeno negócio

322

12,1

73,6

21,7

4,7

de trabalho doméstico fora de casa

232

8,7

72,0

24,1

3,9

de emprego assalariado

137

5,2

82,5

16,8

0,7

Fomento (2242 respostas válidas)
Nenhuma decisão foi tomada
Nos últimos 12 meses, participou...

N

%

da plantação/agricultura da família

1.421

72,6

13,2

43,6

20,5

22,7

da criação de animais da família

1.419

79,2

17,5

41,8

18,3

22,3

da venda da produção familiar

754

36,0

21,4

60,1

11,0

7,6

de pequeno negócio

208

9,3

53,4

35,1

4,3

7,2

de trabalho doméstico fora de casa

361

16,1

57,6

30,5

5,8

6,1

de emprego assalariado

120

5,4

60,0

30,0

5,0

5,0

Fonte: Elaboração própria
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Mudanças climáticas
Um dos objetivos do programa Cisternas é auxiliar
na adaptação a choques climáticos. A Tabela 9 mostra a percepção das famílias sobre o aumento da
temperatura nos últimos anos, e como isso afetou
a sua produção. Observamos que 84,5% dos respondentes da amostra do Cisternas (e 77% do Fomento) afirmam que a temperatura aumentou nos últimos dez anos. Dos que afirmam que a temperatura
vem se alterando, 71,6% da amostra do Cisternas (e
58,4% da amostra do Fomento) afirmam que a mudança na temperatura afetou as suas plantações,
reduzindo o rendimento (92,3% Cisternas; 35,8%
Fomento), aumentando a incidência de pragas (16%
Cisternas; 5,8% Fomento) e piorando a qualidade do
solo (10,8% Cisternas; 4% Fomento).

Tabela 9 – Mudanças climáticas
Cisternas

Fomento

% respostas
afirmativas

N

% respostas
afirmativas

N

88,1

2.930

86,7

2.577

aumentou

84,5

2.930

77,0

2.577

diminuiu

1,9

2.930

2,9

2.577

oscilou mais

1,6

2.930

6,2

2.577

A mudança de temperatura afetou as plantações?

71,6

2.930

58,4

2.577

reduziu o rendimento das plantações

92,3

2.930

35,8

2.577

aumentou pragas

16,0

2.930

5,8

2.577

piorou qualidade da terra

10,8

2.930

4,0

2.577

Houve alguma mudança na temperatura nos últimos 10 anos?
Como mudou a temperatura?

Como?

Fonte: Elaboração própria.

Balanceamento da amostra da avaliação do
programa Fomento Rural
O objetivo do sorteio numa avaliação de impacto
aleatorizada é garantir que os grupos de tratamento
(que recebe o programa) e de controle (que não recebe o programa) sejam comparáveis. A ideia é que
as características médias de ambos os grupos sejam idênticas. Isso pode ser verificado por meio de
uma tabela de equivalência estatística, ou de balanceamento. Dizemos que o sorteio produziu grupos
balanceados quando as características médias de
um grupo e de outro são estatisticamente indistinguíveis.
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Tabela 10 – Fomento: balanceamento entre grupos de controle e tratamento
(1)

(2)

(3)

(4)

Grupo de Controle

Diferença Controle Tratamento

p-valor da diferença

Diferença Normalizada Número de Observapelo Desvio Padrão
ções

-0,138

0,011**

-0,081

2.577

-0,046

0,141

-0,041

2.577

0,014

0,894

0,019

2.577

-0,634

0,025**

-0,061

2.576

-32,484

0,183

-0,048

2.576

-2,637

0,646

-0,011

2.566

-2,528

0,754

-0,012

2.576

-0,025

0,167

-0,062

2.577

0,010

0,35

0,034

2.577

-0,034

0,039**

-0,069

2.577

-0,015

0,455

-0,037

2.577

-0,025

0,182

-0,059

2.577

0,011

0,443

0,029

2.577

0,013

0,48

0,031

2.577

-0,017

0,072*

-0,063

2.577

-0,224

0,457

-0,01

2.488

-757,326

0,229

-0,044

2.347

-243,938

0,157

-0,057

2.373

-0,064

0,000***

-0,179

2.373

-0,007

0,47

-0,018

2.373

-0,016

0,349

-0,035

2.373

-0,025

0,101

-0,051

2.373

0,007

0,091*

0,065

2.373

0,005

0,987

0,013

2.373

-0,004

0,945

-0,008

2.577

-0,014

0,456

-0,029

2.577

Média / Desv. Padrão

Número de membros do domicílio

4,11
[1.666]
Número de mulheres no domicílio
2,027
[1.095]
Número de crianças no domicílio
0,502
[0.727]
Idade do respondente
38,015
[10.398]
Gastos totais da família
744,664
[546.906]
Gastos em alimentação
373,753
[234.341]
Gastos per capita
203,874
[166.486]
Possui celular
0,78
[0.415]
Possui geladeira
0,9
[0.301]
Possui motocicleta
0,364
[0.481]
Possui carro
0,207
[0.405]
Possui lavadora
0,235
[0.424]
Possui computador
0,197
[0.398]
Índice de insegurança alimentar EBIA 0,766
[0.423]
Possui produção agropecuária
0,912
[0.283]
Área total dos terrenos
7,884
[22.908]
Valor das vendas da produção
5293,943
[15656.405]
Custos da produção
1576,989
[3691.048]
Recebeu ATER nos últimos 12 meses 0,115
[0.319]
Cria galinhas
0,785
[0.411]
Cria gado
0,288
[0.453]
Cria porco
0,392
[0.488]
Cria cabras ou ovelhas
0,016
[0.127]
Produz leite
0,149
[0.356]
Possui galinheiro
0,55
[0.498]
Possui chiqueiro
0,448
[0.498]
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(5)

Possui bomba d'agua
Possui roçadeira
Possui freezer
Possui canteiro de hortaliças

0,201
[0.401]
0,138
[0.345]
0,31
[0.463]
0,411

-0,022

0,172

-0,053

2.577

0,014

0,215

0,04

2.577

-0,025

0,175

-0,053

2.577

-0,007

0,594

-0,015

2.577

Notas: 1) A primeira coluna mostra a média e desvio-padrão para o grupo de controle. A coluna 2 mostra a diferença entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Essa diferença é calculada por uma regressão, da variável de interesse numa dummy de tratamento, com efeitos-fixos de quadra. A coluna 3 mostra o
p-valor dessa diferença, obtido por erros-padrão robustos. A coluna 4 mostra a diferemça entre os grupos de controle e tratamento normalizada pelo desvio padrão
da amostra. A coluna 5 mostra o número de observações envolvidos no cálculo da diferença.
2) ***, **, e * indicam significância ao níveis de 1, 5 e 10 por cento.

A Tabela 10 mostra essa análise para 30 características das famílias na amostra do programa Fomento
Rural. A primeira coluna mostra a respectiva média
e desvio-padrão de cada característica para as famílias sorteadas para o grupo de controle. Por exemplo, os domicílios do grupo de controle possuem, em
média, 4,11 membros. A segunda coluna mostra a
diferença absoluta da média de cada característica
entre as famílias do grupo de tratamento e de controle. Por exemplo, as famílias do grupo de tratamento possuem, em média, 0,138 membros a menos que
as famílias no grupo de controle19. A terceira coluna
mostra o p-valor dessa diferença, que é uma medida
da significância estatística da diferença; p-valores
baixos indicam uma alta significância estatística.
No caso da diferença entre o número de membros
do domicílio, o p-valor indica que a diferença é estatisticamente significativa a um nível de 1,1%, que é
considerado baixo.
Há dois fatores importantes para se levar em conta ao interpretarmos uma tabela de balanceamento
como a Tabela 10. Primeiro, há que se levar em conta que estão sendo testadas 30 diferenças. Do ponto
de vista estatístico, é natural que algumas diferenças apareçam como estatisticamente significativas
mesmo quando a aleatorização foi perfeita20. Mais
precisamente, esperamos que apenas 1% das diferenças possuam p-valor igual ou menor que 1%, 5%
das diferenças possuas p-valor igual ou menor que
5% etc. De fato, há apenas um p-valor menor do que

19. Essa diferença é calculada por uma regressão da variável de interesse numa dummy de tratamento, com efeitos-fixos de quadra, pois
o sorteio das famílias do programa Fomento foi feito dentro de grupos
de quatro famílias, agrupadas por terem características (município de
residência, gênero e idade do respondente principal) muito parecidas.
20.Pense, por exemplo, numa moeda lançada cinco vezes. Com probabilidade 0.55 = 3.125%, os cinco lançamentos darão o resultado cara.
Portanto, se repetirmos esse procedimento 100 vezes, esperamos que
entre três e quatro vezes o resultado seja apenas uma sequência de
cara. Isso significa que, se observarmos três ou quatro sequências de

1% (sobre o qual falaremos posteriormente) e quatro
p-valores abaixo de 5%.
O segundo aspecto importante é analisar não apenas a significância estatística das diferenças, mas
também as suas magnitudes e sinais. A magnitude pode ser melhor estudada olhando a coluna 4
da Tabela 10, que mostra a diferença normalizada
pelo desvio-padrão. De maneira geral, vemos magnitudes pequenas – isso é, menores do que 10% de
um desvio-padrão. Apenas uma diferença é maior
do que 10% de um desvio-padrão, e falaremos sobre
isso. Da mesma forma, é importante ficar atento aos
sinais: o grupo de tratamento é sistematicamente
diferente do grupo de controle? Não. Por exemplo,
quando olhamos para os bens de consumo duráveis, vemos que as famílias do grupo de tratamento
apresentam maiores chances de possuírem telefone
celular, motocicleta, carro e lavadora, mas menores
chances de possuírem geladeira e computador. É
normal que algumas diferenças aconteçam mesmo
quando a aleatorização funcionou, mas essas diferenças em grande parte se anulam.
Finalmente, observamos que a diferença mais forte
entre os grupos de tratamento e de controle é o recebimento de uma visita de um técnico de Ater nos últimos 12 meses. O grupo de tratamento possui uma
chance 6,4 pontos percentuais maior do que o grupo
de controle, que teve 11,5% de chance – uma grande
diferença e estatisticamente forte (p-valor < 0.001).
Isso aconteceu porque, em Minas Gerais, a coleta
de dados foi feita concomitantemente ao início do
atendimento das famílias do grupo de tratamento
(ver Seção 3). Assim, quando as famílias do grupo
de tratamento foram entrevistadas, muitas delas
já haviam recebido a primeira visita do técnico de
Ater. Isso pode ser confirmado nas Tabelas 11a, 11b
e 11c, que mostram a mesma tabela de balanceamento por estado. Notamos que as diferenças no
recebimento de uma visita de técnico de Ater apenas aconteceram em Minas Gerais. No Pará e no Rio
Grande do Sul, as diferenças possuem sinal inverso,
e as magnitudes são pequenas e estatisticamente
indistinguíveis de zero.

cara, a moeda é “justa”.
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Tabela 11a – Fomento: balanceamento entre grupos de controle e tratamento
– Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Grupo de Controle Diferença
Média / Desv.
Controle Padrão
Tratamento
Número de membros do domicílio

3,552

p-valor da
diferença

Diferença Normalizada pelo
Desvio Padrão

Número
de Observações

-0,077

0,289

-0,057

870

0,022

0,944

0,024

870

0,093

0.038**

0,148

870

-0,861

0,153

-0,081

870

-57,827

0.097*

-0,113

870

-9,115

0,572

-0,041

870

-8,091

0,555

-0,048

870

-0,022

0,464

-0,063

870

0,003

0,802

0,013

870

-0,034

0,244

-0,072

870

-0,032

0,37

-0,065

870

-0,071

0.035**

-0,143

870

0,011

0,609

0,027

870

0,033

0,272

0,069

870

-0,004

0,745

-0,021

870

-1,232

0.099*

-0,131

829

-3037,259

0.020**

-0,147

834

-782,256

0.052*

-0,128

845

0,011

0,711

0,032

845

-0,024

0,256

-0,065

845

[1.326]
Número de mulheres no domicílio

1,782
[0.914]

Número de crianças no domicílio

0,514
[0.662]

Idade do respondente

37,653
[10.648]

Gastos totais da família

712,302
[441.257]

Gastos em alimentação

372,484
[202.899]

Gastos per capita

220,956
[155.892]

Possui celular

0,85
[0.358]

Possui geladeira

0,955
[0.207]

Possui motocicleta

0,324
[0.469]

Possui carro

0,385
[0.487]

Possui lavadora

0,523
[0.500]

Possui computador

0,218
[0.414]

Índice de insegurança alimentar EBIA

0,653
[0.477]

Possui produção agropecuária

0,969
[0.172]

Área total dos terrenos

5,023
[7.959]

Valor das vendas da produção

6214,663
[15087.010]

Custos da produção

2449,065
[4731.816]

Recebeu ATER nos últimos 12 meses

0,145
[0.353]

Cria galinhas

0,833
[0.373]
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Cria gado

0,523

-0,021

0,406

-0,042

845

-0,029

0,33

-0,060

845

0,015

0,154

0,097

845

-0,004

0,733

-0,008

845

0,011

0,68

0,023

870

-0,004

0,898

-0,009

870

-0,014

0,719

-0,035

870

0,008

0,685

0,020

870

-0,037

0,23

-0,082

870

-0,003

0,894

-0,007

870

[0.500]
Cria porco

0,603
[0.490]

Cria cabras ou ovelhas

0,034
[0.181]

Produz leite

0,291
[0.455]

Possui galinheiro

0,655
[0.476]

Possui chiqueiro

0,73
[0.444]

Possui bomba d'agua

0,204
[0.404]

Possui roçadeira

0,195
[0.397]

Possui freezer

0,685
[0.465]

Possui canteiro de hortaliças

0,636
[0.482]

Notas: 1) Para cada estado, a primeira coluna mostra a média e desvio-padrão para o grupo de controle. A coluna 2 mostra a diferença entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Essa diferença é calculada por uma regressão, da variável de interesse numa dummy de tratamento, com efeitos-fixos de quadra. A coluna 3 mostra
o p-valor dessa diferença, obtido por erros-padrão robustos. A coluna 4 mostra a diferença entre os grupos de controle e tratamento normalizada pelo desvio padrão da
amostra. A coluna 5 mostra o número de observações envolvidos no cálculo da diferença.
2) ***, **, e * indicam significância ao níveis de 1, 5 e 10 por cento.
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Tabela 11b – Fomento: balanceamento entre grupos de controle e tratamento – Pará
Pará
Grupo de Controle
Média / Desv.
Padrão
Número de membros do domicílio

4,81

Diferença
Controle Tratamento

p-valor da
diferença

Diferença Normalizada pelo
Desvio Padrão

Número de
Observações

-0,250

0,042**

-0,133

866

-0,129

0,114

-0,103

866

-0,057

0,205

-0,067

866

-0,667

0,128

-0,067

865

-39,399

0,549

-0,043

865

-3,550

0,92

-0,013

855

-5,423

0,763

-0,020

865

-0,039

0,192

-0,083

866

0,008

0,824

0,019

866

-0,029

0,324

-0,059

866

-0,001

0,989

-0,005

866

0,008

0,722

0,024

866

0,029

0,328

0,070

866

0,019

0,439

0,053

866

-0,040

0,054*

-0,122

866

0,628

0,879

0,022

827

1197,541

0,379

0,065

745

276,562

0,027**

0,144

758

0,010

0,742

0,033

758

0,025

0,847

0,053

758

[1.857]
Número de mulheres no domicílio

2,365

Número de crianças no domicílio

0,585

Idade do respondente

37,314

[1.202]
[0.847]
[9.943]
Gastos totais da família

750,938
[626.454]

Gastos em alimentação

343,329
[263.758]

Gastos per capita

171,922
[155.934]

Possui celular

0,637

Possui geladeira

0,785

Possui motocicleta

0,363

[0.481]
[0.412]
[0.481]
Possui carro

0,047
[0.212]

Possui lavadora

0,131
[0.338]

Possui computador

0,234

Índice de insegurança alimentar EBIA

0,859

Possui produção agropecuária

0,855

[0.424]
[0.348]
[0.353]
Área total dos terrenos

9,65
[28.351]

Valor das vendas da produção

6434,421
[19792.265]

Custos da produção

888,162
[2535.677]

Recebeu ATER nos últimos 12 meses

0,096

Cria galinhas

0,674

[0.295]
[0.469]
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Cria gado

0,079

-0,017

0,706

-0,061

758

-0,005

0,994

-0,014

758

0,005

0,184

0,107

758

0,014

0,177

0,111

758

-0,030

0,406

-0,060

866

-0,004

0,887

-0,009

866

-0,038

0,169

-0,089

866

0,047

0,038**

0,138

866

-0,013

0,627

-0,034

866

0,019

0,478

0,049

866

[0.271]
Cria porco

0,173
[0.378]

Cria cabras ou ovelhas

0,005
[0.074]

Produz leite

0,025
[0.155]

Possui galinheiro

0,419
[0.494]

Possui chiqueiro

0,206
[0.405]

Possui bomba d'agua

0,213
[0.410]

Possui roçadeira

0,162
[0.369]

Possui freezer

0,178
[0.383]

Possui canteiro de hortaliças

0,185
[0.389]

Notas: 1) Para cada estado, a primeira coluna mostra a média e desvio-padrão para o grupo de controle. A coluna 2 mostra a diferença entre o grupo de controle e o grupo
de tratamento. Essa diferença é calculada por uma regressão, da variável de interesse numa dummy de tratamento, com efeitos-fixos de quadra. A coluna 3 mostra o
p-valor dessa diferença, obtido por erros-padrão robustos. A coluna 4 mostra a diferença entre os grupos de controle e tratamento normalizada pelo desvio padrão da
amostra. A coluna 5 mostra o número de observações envolvidos no cálculo da diferença.
2) ***, **, e * indicam significância ao níveis de 1, 5 e 10 por cento.
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Tabela 11c – Fomento: balanceamento entre grupos de controle e tratamento – Minas Gerais

Minas Gerais
Grupo de Controle
Média / Desv.
Padrão
Número de membros do domicílio

3,965

Diferença
Controle Tratamento

p-valor da
diferença

Diferença Normalizada pelo
Desvio Padrão

Número de
Observações

-0,089

0,291

-0,057

841

-0,033

0,475

-0,031

841

0,007

0,842

0,011

841

-0,421

0,219

-0,040

841

0,000

0,813

0,000

841

3,895

0,942

0,018

841

6,189

0,746

0,036

841

-0,015

0,863

-0,043

841

0,020

0,166

0,090

841

-0,041

0,202

-0,082

841

-0,010

0,803

-0,024

841

-0,001

0,656

-0,003

841

-0,004

0,811

-0,012

841

-0,017

0,434

-0,041

841

-0,006

0,592

-0,022

841

-0,122

0,723

-0,005

832

-70,968

0,885

-0,007

768

-174,959

0,296

-0,057

770

-0,222

0,000***

-0,543

770

[1.518]
Número de mulheres no domicílio

1,934
[1.069]

Número de crianças no domicílio

0,404
[0.642]

Idade do respondente

39,087
[10.532]

Gastos totais da família

770,923
[556.464]

Gastos em alimentação

405,383
[229.073]

Gastos per capita

218,926
[182.123]

Possui celular

0,853
[0.354]

Possui geladeira

0,96
[0.197]

Possui motocicleta

0,407
[0.492]

Possui carro

0,189
[0.392]

Possui lavadora

0,05
[0.217]

Possui computador

0,137
[0.344]

Índice de insegurança alimentar
EBIA

0,787
[0.410]

Possui produção agropecuária

0,913
[0.283]

Área total dos terrenos

8,953
[26.324]

Valor das vendas da produção

3252,421
[11047.601]

Custos da produção

1295,265
[3125.719]

Recebeu ATER nos últimos 12
meses

0,101
[0.302]
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Cria galinhas

0,839

-0,028

0,794

-0,079

770

-0,012

0,833

-0,027

770

-0,046

0.099*

-0,094

770

0,000

0,793

0,000

770

0,002

0,977

0,006

770

0,007

0,501

0,015

841

-0,031

0,374

-0,063

841

-0,012

0,611

-0,030

841

-0,013

0,656

-0,052

841

-0,008

0,501

-0,031

841

-0,036

0,209

-0,073

841

[0.368]
Cria gado

0,233
[0.423]

Cria porco

0,373
[0.484]

Cria cabras ou ovelhas

0,008
[0.088]

Produz leite

0,114
[0.318]

Possui galinheiro

0,577
[0.495]

Possui chiqueiro

0,409
[0.492]

Possui bomba d'agua

0,187
[0.390]

Possui roçadeira

0,057
[0.232]

Possui freezer

0,066
[0.249]

Possui canteiro de hortaliças

0,414
[0.493]

Notas: 1) Para cada estado, a primeira coluna mostra a média e desvio-padrão para o grupo de controle. A coluna 2 mostra a diferença entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Essa diferença é calculada por uma regressão, da variável de interesse numa dummy de tratamento, com efeitos-fixos de quadra. A coluna 3 mostra
o p-valor dessa diferença, obtido por erros-padrão robustos. A coluna 4 mostra a diferença entre os grupos de controle e tratamento normalizada pelo desvio padrão da
amostra. A coluna 5 mostra o número de observações envolvidos no cálculo da diferença.
2) ***, **, e * indicam significância ao níveis de 1, 5 e 10 por cento.

Em resumo, as tabelas 10 e 11 mostram que a técnica se mostrou eficaz, pois produziu grupos experimentais semelhantes entre si em termos de várias
características observadas. O fato do atendimento
às famílias no grupo de tratamento já ter se iniciado
em Minas Gerais à época da coleta dos dados da
linha de base não é um problema, por dois motivos.
Primeiro, porque o atendimento estava ainda em
estágio inicial; poucas famílias haviam sido atendidas (apenas 6,5%) e pelo calendário do atendimento, apenas o diagnóstico deve ter sido feito (o que
poderá ser comprovado quando os dados de atendimento forem repassados à equipe de pesquisa).
Assim, é razoável supor que o pouco atendimento
realizado não tenha sido capaz de produzir impactos
nas famílias, o que garante que a linha de base está
preservada. Segundo, mesmo que a linha de base
estivesse comprometida (para Minas Gerais), o impacto do programa será medido na coleta de dados
de seguimento, entre 18 e 24 meses após o início
do atendimento. Garantida, portanto, a semelhança

entre os grupos no ponto inicial, temos convicção de
que todo impacto nas características pesquisadas
que observarmos daqui em diante será consequência da intervenção adotada, ou seja, resultado apenas do programa de Fomento Rural.

Balanceamento da amostra da avaliação do
Programa de Cisternas-Segunda Água
Na avaliação do Programa Cisternas-Segunda
Água, o sorteio foi feito ao nível da comunidade.
A Tabela 12 mostra o balanceamento entre as comunidades alocadas para tratamento e controle
em termos das variáveis observadas nesse nível
– número de famílias e aquelas elegíveis para o
programa (inclusive na categoria de fomento). As
diferenças são pequenas e estatisticamente indistinguíveis de zero, o que mostra que o sorteio foi a
técnica ideal de seleção para produzir grupos experimentais de comunidades semelhantes.
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Tabela 12 – Balanceamento das comunidades da avaliação do
programa Cisternas-Segunda Água

Numero total de famílias
(Primeira Água)
Numero total de famílias
(Primeira Água + Cadastro
Único)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Comunidades
de Controle

Comunidades de
Tratamento

Total

Diferença
Controle
- Tratamento

p-valor
da Diferença

-2,2

0,400

-1,5

0,353

-1,7

0,249

-1,8

0,128

Num. de Comunidades
[Num. de
Municípios]

Média
[Desv.
Padrão]

Num. de CoMédia
munidades
[Desv.
[Num. de
Padrão]
Municípios]

Num. de CoMédia
munidades
[Desv.
[Num. de
Padrão]
Municípios]

182

37,1

432

39,9

614

39,07

[63]

[33.970]

[63]

[58.958]

[63]

[60.805]

182

22,4

432

24,463

614

23,849

[63]

[22.239]

[63]

[39.459]

[63]

[41.131]

20,5

432

22,745

614

22,072

[20.768]

[63]

[36.384]

[63]

[37.966]

13,8

432

15,859

614

15,244

[14.568]

[63]

[27.357]

[63]

[27.677]

Elegíveis para Programa de
182
Cisternas
[63]
Elegíveis para Programa de
182
Cisternas + Fomento
[63]

Notas: 1) As diferenças mostradas na coluna 4 e p-valores da coluna 5 são calculados por uma regressão da variável de interesse numa dummy de tratamento, incluindo efeitos fixos de município. Erros-padrão são clusterizados por município. São usadas apenas as comunidades dos 63 municípios que participam da avaliação de
impacto.
2) ***, **, e * indicam significância ao níveis de 1, 5 e 10 por cento.

Considerações finais
Os programas Fomento Rural e Cisternas-Segunda
Água do MC são centrais à estratégia de inclusão
produtiva das famílias pobres do meio rural. Com
potencial transformador, eles possuem a escala necessária para melhorar a vida dessas famílias. No
entanto, sabe-se pouco sobre o real impacto desses
programas, e em que medida o seu potencial é de
fato realizado. As avaliações descritas neste artigo
visam preencher essa lacuna e fornecer subsídios
para expansão ou readequação desses e de outros
programas de natureza parecida.
Este artigo apresentou detalhes de avaliações pioneiras sobre os impactos dos dois programas, que
estão sendo realizadas em parceria entre o Ministério e pesquisadores externos. As avaliações usam
a metodologia de ensaios clínicos aleatorizados, a
qual é considerada o padrão-ouro nas avaliações
de impacto quantitativas. A continuidade dessas
avaliações é importante para reafirmar o compromisso da administração pública com a formulação
de políticas públicas com base em evidência, e para
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servir de modelo para futuras avaliações, de outros
programas e ações de governos de todas as esferas
no Brasil.
Os dados apresentados mostram que a metodologia
foi implementada de forma adequada, e que a continuidade das avaliações de impacto é promissora.
Os sorteios das famílias (Fomento) ou comunidades
(Cisternas) produziram grupos de comparação estatisticamente similares aos respectivos grupos de
tratamento. A continuidade deste estudo é, portanto,
viável do ponto de vista metodológico. Os recursos
investidos até aqui – custos de coleta de dados, horas de trabalho dos pesquisadores e das equipes do
Ministério – poderão dar o retorno que se espera.
Para que os impactos dos programas sejam de fato
auferidos – e, portanto, uma análise de custo-benefício seja possível – é necessária pelo menos mais
uma coleta de dados. Esta deverá ocorrer nos mesmos moldes da coleta da linha de base, que produziu
os dados apresentados neste artigo, encontrando-se
prevista na metodologia dos estudos apresentados.
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ANEXO 1
Estrutura dos instrumentos de coleta de dados
Identificação automática do entrevistador e supervisor
Localização da família
Registro automático do início da entrevista
Identificação dos respondentes
Identificação dos membros do domicílio
Escolaridade dos membros menores de 21 anos
Acesso à terra: número de parcelas/terrenos, área, arrendamento
Produção agropecuária:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a. Fomento: produção medida de forma semelhante ao Censo Agropecuário:
I.
Identificação das plantações
II.
Lavouras permanentes
III.
Lavouras temporárias
IV.
Horticultura
V.
Extrativismo vegetal e silvicultura
VI.
Criação de animais
b. Cisternas: produção medida de acordo com o conceito de subsistemas desenvolvido pela ASA:
I. Identificação das plantações
II. Subsistema roçado
III. Subsistema horta e pomar
IV. Subsistema quintal
V. Subsistema criação de animais fora do quintal
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Beneficiamento da produção e artesanato
Trabalho, atividade comercial, ocupação e renda
Gastos
Mão de obra empregada nas atividades produtivas
Outros gastos da produção (sementes, adubos, fertilizantes etc.)
Infraestrutura produtiva
Acesso a água e infraestrutura hídrica
Relação de bens duráveis
Acesso a assistência técnica e extensão rural
Acesso a políticas públicas
Acesso a crédito
Saúde infantil
Saúde mental (escala de depressão CES-DI)
Segurança alimentar e nutricional (Ebia curta de 7 itens)
Consumo e hábitos alimentares
Mudanças climáticas, agroecologia e relação com o meio ambiente
Migração
Associativismo
Módulo de empoderamento feminino
Uso do tempo
Contato e agradecimento
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