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RESUMO:  

O objetivo dessa dissertação foi avaliar o crescimento da renda e a redução da pobreza, a partir de 

atribuições individuais do mercado de trabalho e de variáveis agregadas para os estados brasileiros. 

Estes sendo, desigualdade de renda, crescimento econômico setorial (agricultura, indústria e 

serviços) e políticas de assistência social, o Bolsa Família (BF) e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Os modelos estimados remetem aos métodos de análise de crescimento pró-

pobre. A metodologia escolhida foi a estimação em duas etapas sugeridas por Baltagi et al., (2009). 

A primeira etapa, denominada primeiro estágio cross-section, refere-se à estimação por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) e à modelos de escolha binária, ais quais se relacionaram com a 

renda e os níveis de pobreza aos atributos individuais do mercado de trabalho. Na segunda etapa, 

utilizou-se a renda e a pobreza estadual obtidos na primeira etapa cross-section e avaliou-se, por 

meio de um modelo com dados em painel, as variáveis de desigualdade, crescimento econômico e 

de políticas sociais agregadas para estados. As bases de dados foram obtidas na PNAD e no IPEA, 

no período entre 2004-2014. Os resultados obtidos evidenciaram que tanto o crescimento 

econômico setorial como as políticas sociais apresentaram benefícios aos indivíduos em situação 

de pobreza. 

Palavras-chaves: Crescimento Pró-Pobre, Políticas Sociais, Mercado de Trabalho, Desigualdade 

de Renda, Dados em Painel.  

 

ABSTRACT:   

The aim of this thesis was to evaluate income growth and poverty reduction, based on individual 

labor market attributions and aggregate variables for Brazilian states, which are: inequality, sectoral 

economic growth (agriculture, industry and services) and social policies (Bolsa Família (BF) and 

the Benefício de Prestação Continuada (BPC)). The models estimated refers to the methods of 

analyzing pro-poor growth. The chosen methodology was the two-step estimation suggested by 

Baltagi et al., (2009). The first stage, called the first cross-section stage, refers to the estimation by 

Ordinary Least Squares (OLS) and binary choice models which related income and poverty levels 

to the individual attributes in the labor market. In the second stage, the results of income and 

poverty, obtained from the first cross-section stage, were assessed with the variables of inequality, 

economic growth and social policies, aggregated for Brazilian states. In this stage, the aggregate 

variables were evaluated using a panel data model. The databases were obtained from PNAD and 

IPEA, from 2004 to 2014. The results obtained showed that both sectoral economic growth and 

social policies had benefits to individuals in situations of poverty. 

Keywords: Pro-Poor Growth, Social Policies, Labor Market, Income Inequality, Panel Data 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário da economia brasileira, para o período de 2004 a 2014, destacou-se como um 

período de expansão econômica, ampliação e consolidação de benefícios sociais destinados à 

população com maior vulnerabilidade. Alguns indicadores descrevem o cenário do país neste 

período, o PIB real acumulado foi de 40,91%, que representou um crescimento médio de 3,51% ao 

ano, houve também redução na desigualdade de renda, o coeficiente de Gini foi 0,572, em 2004; 

já em 2014, o coeficiente de Gini foi 0,518, uma redução de 9,44%. Este progresso econômico 

possibilitou uma redução na linha da pobreza, segundo dados do Banco Mundial (2020a, 2020b e 

2020c) para o período de 2004 a 2014 houve redução de 77,65% da população situada na extrema 

pobreza; de 71,64% da população situada na pobreza; e de 56,08% da população localizada na 

condição de vulnerabilidade à pobreza1.  

O ambiente econômico em que há associação entre o crescimento econômico e redução da 

pobreza e da desigualdade de renda é definido pela literatura econômica como crescimento pró-

pobre. Mais especificamente, o crescimento pró-pobre analisa as relações entre o crescimento 

econômico e seus impactos sobre as diferentes formas de acessibilidade ao desenvolvimento 

econômico. Modelos específicos de crescimento econômico avaliam primordialmente as variáveis 

determinantes da expansão da capacidade produtiva. Por sua vez, modelos de crescimento pró-

pobre avaliam as relações entre o crescimento econômico, propriamente dito, e seus impactos sobre 

as diferentes formas de desenvolvimento econômico mediante redução da pobreza. Em outras 

palavras, considera-se como crescimento pró-pobre modelos que analisam os impactos do 

crescimento econômico sobre a população de baixa renda em termos de mobilidade 

socioeconômica, educação, condições de salário e trabalho, ou até mesmo de acesso ao saneamento 

básico.  

Há diversas definições utilizadas para o crescimento pró-pobre. Son e Kakwani (2008) 

definiram como o crescimento econômico que beneficia proporcionalmente mais os pobres do que 

os não pobres. Kakwani e Pernia (2000) descrevem que o crescimento pró-pobre avalia se a parcela 

 
1 A partir de 2015, Banco Mundial [BM] (2019) considera como linha da pobreza pessoas que vivem com até US $5,50 

diários. De acordo com dados do BM, em 2017 estima-se que no Brasil tinha 43,4 milhões de pessoas que viviam com 

US $ 5,50, ou seja, até R$ 399,00 reais mensais. O BM divide a classificação da pobreza em três níveis: i) até US S 

1,90 por dia ou R$ 138,00 mensais; ii) até US $ 3,30 por dia ou R$ 231,00 mensais e iii) até US $ 5,50 por dia R$ ou 

399,00 reais mensais. 
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de baixa renda tende a aumentar sua participação e benefícios nas atividades econômicas. Nestes 

termos, Kakwani e Pernia (2000) sugerem que o crescimento pró-pobre difere do desenvolvimento 

do tipo trickle-down. Neste último, a redução da pobreza depende do tamanho do gotejamento de 

renda de indivíduos ricos em direção aos de baixa renda, neste caso, os ganhos auferidos pela 

parcela mais rica são superiores aos ganhos obtidos pela parcela mais pobre. 

Ravallion (2001) evidencia que a redução da desigualdade é um dos fios condutores para 

crescimento pró-pobre, ou seja, em regiões que a distribuição da riqueza ocorre de maneira mais 

igualitária observa-se maior efeito do crescimento econômico sobre a redução da pobreza. Klasen 

(2003) utiliza a definição apresentada por Kakwani e Pernia (2000) e sugerem duas possibilidades 

de ocorrência do crescimento pró-pobre: (i) aumento da renda via acessibilidade aos meios de 

produção (mercado de trabalho) ou; (ii) aumento da renda via governo, a partir de políticas de 

transferências de renda, redistribuição e infraestrutura. 

Na literatura internacional, entre os trabalhos que efetuaram análise de crescimento pró-

pobre estão Kakwani e Pernia (2000), que formularam um índice que permite classificar se o 

crescimento econômico obtido foi pró-pobre ou não. Esses autores aplicaram o índice para Laos, 

Tailândia e Coréia do Sul e, entre os resultados foi verificado que apenas a Coréia do Sul obteve 

resultados pró-pobre. A partir do índice de pobreza de Watts, Ravallion e Chen (2003) detalham a 

curva de crescimento pró-pobre para China, os resultados indicaram uma mudança de nível da 

pobreza e não uma redução da pobreza. Dollar e Kraay (2002) realizaram um estudo quantílico 

para o leste asiático: a partir de estimações, os resultados indicaram que a parcela de quantil mais 

pobres foram afetadas por variáveis macroeconômicas. Por sua vez, Zepeda et al (2007) descrevem 

os estágios da pobreza, sendo divididos em extrema pobreza até a pobreza; os autores avaliaram se 

o mercado de trabalho apresentou ganhos para a parcela mais pobre da população no Brasil, Chile 

e México. Neste estudo, apenas o México obteve crescimento pró-pobre.  

 Na literatura com enfoque nacional, Kakwani et al., (2006) analisaram o crescimento pró-

pobre, em termos da pobreza e desigualdade para o Brasil, a partir de variáveis relacionadas ao 

mercado de trabalho e programas sociais. Por meio da decomposição de Shapley, os resultados 

indicaram a ocorrência de crescimento pró-pobre associado ao aumento da desigualdade.  

Menezes e Vasconcellos (2007) estudaram os estados brasileiros a partir do cálculo da 

elasticidade total do crescimento da pobreza: os resultados evidenciaram que a população situada 

na faixa de extrema pobreza foi mais beneficiada do que a população situada na faixa de pobreza 
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moderada. Para o Estado de Minas Gerais, Araújo et al., (2009), a partir da decomposição de 

Shapley e do índice proposto por Kakwani e Pernia (2000), avaliaram o crescimento pró-pobre por 

mesorregiões mineiras, os resultados obtidos sugeriram comportamento distinto dos índices pró-

pobres entre as regiões analisadas.  

Para avaliar o resultado médio de políticas de redistribuição de renda, Ravallion e Datt 

(2002) avaliaram quinze estados indianos, a fim de verificar o comportamento de políticas de 

redistribuição de renda. Foram selecionadas variáveis macroeconômicas e variáveis relacionadas 

aos setores produtivos para um o período de 1960-1994. Nesta mesma linha, o presente trabalho 

investiga o papel do crescimento econômico, em termos dos estados brasileiros e dos principais 

programas de transferência de renda, como o Bolsa Família (BF) e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) sobre a redução da pobreza. Em termos gerais, as indagações que provocaram 

esta dissertação se deram no intuito de compreender: (i) em que medida a redução da pobreza está 

associada ao crescimento econômico e aos programas de transferência; (ii) o papel do mercado de 

trabalho e dos diferentes setores produtivos da economia nas diferentes faixas de pobreza; e (iii) 

quais as mudanças de paradigmas de pobreza produzidos pelos diferentes setores da economia ou 

se esse processo acontece principalmente pelas políticas de transferência de renda. 

Assim, propõe-se uma abordagem para o cenário brasileiro no período 2004 a 2014, foram 

utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) referente a Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA). O primeiro desafio deve-se quanto a obtenção das variáveis de renda e pobreza a serem 

analisadas. A simples agregação da média nestas variáveis pode acarretar o viés de composição na 

amostra, isto é, as variáveis agregadas nas estimativas se correlacionam a partir dos atributos 

individuais. Como resultado, há um viés de redução dos coeficientes estimados (MOULTON, 

1990).  

Para tratar desse problema, Baltagi et al., (2009) sugerem uma abordagem em dois estágios: 

no primeiro estágio controla-se o viés por meio de uma estimação em mínimos quadrados cross-

section,  onde obtém-se o efeito da constante para cada estado como uma variável de renda ou 

pobreza livre dos efeitos dos atributos individuais; além de minimizar o problema do viés de 

composição, isto também permite visualizar o comportamento do mercado de trabalho para os 

atributos; o segundo estágio consiste em uma estimação de dados em painel com os dados dos 

coeficientes constantes de cada estado estimados no primeiro estágio, isto possibilita relacionar os 
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programas de transferência de renda e o crescimento econômico dos setores agrícola, industrial e 

serviço sem o viés de composição. No modelo estimado, inclui-se também a variável de 

desigualdade de renda para controle dos efeitos de crescimento econômico e dos efeitos dos 

programas de transferências de renda tal como sugerido por Ravallion (2001).  

Portanto, o objetivo geral desta dissertação é avaliar a relação do crescimento pró-pobre 

com a pobreza e comparar com as políticas de assistência social, como o Bolsa Família (BF) e o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mais especificamente, pretende-se (i) verificar se o 

crescimento pró-pobre acontece a partir de políticas de transferências; (ii) a partir de um modelo 

teórico, avaliar a relação de crescimento pró-pobre e setores produtivos para o Brasil. 

Diferente da literatura supracitada, que analisou o crescimento pró-pobre via desigualdade 

de renda por meio da decomposição de índices (Kakwani e Pernia (2000), Kakwani et al., (2006), 

Menezes e Vasconcellos (2007), Araújo et al., (2009)), o presente trabalho utiliza uma abordagem 

para o crescimento pró-pobre via mercado de trabalho e programas de transferências de rendas. 

Nesse sentido, a partir das evidências e premissas atribuídas ao mercado de trabalho e programa de 

transferências, busca-se relacionar os dados e apresentar um panorama de respostas capaz de 

cumprir os objetivos estabelecidos na presente dissertação. 

Essa dissertação contribui ao apresentar um modelo empírico que possibilita analisar a 

ocorrência do crescimento pró-pobre, por meio de estimações econométricas, a partir do controle 

no viés de composição, portanto, uma perspectiva diferente dos métodos utilizados nessa literatura. 

Por meio da abordagem metodológica utilizada, avalia-se como as diferentes faixas de pobrezas 

apresentam diferentes comportamentos face às estimativas econométricas referentes aos programas 

de transferências de renda ou para os setores produtivos da economia. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além da presente introdução, o capítulo 

1 detalha os conceitos e estruturas do crescimento pró-pobre, indicando os estudos de relevância e 

descobertas metodológicas de mensuração. No capítulo 2 elucida a possível relação do mercado de 

trabalho com crescimento pró-pobre, destacando setores e o comportamento dos setores da 

economia e os indivíduos. Já no capítulo 3 encerra-se o referencial empírico, descrevendo 

experiências de políticas pró-pobre presente na literatura, além de buscar compreender porque 

políticas iguais podem obter resultados distintos. Posteriormente, o capítulo 4 apresenta e debate a 

metodologia escolhida para o presente trabalho, juntamente com um breve panorama das 
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possibilidades metodológicas que podem ser empregadas a partir das características dos dados 

utilizados. E por fim, o capítulo 5 elucida e debate os principais resultados.   
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1 - AS DIVERSAS DEFINIÇÕES DO CRESCIMENTO PRÓ-POBRE 

 

Modelos de crescimento pró-pobre avaliam como o crescimento econômico contribui para 

redução abrupta da pobreza e em quais condições isso acontece. Atualmente, pensar em políticas 

que beneficiam os pobres podem parecer óbvias. Entretanto, somente a partir da década de 1970 

que pesquisas com essa abordagem foram sistematicamente realizadas, com resultados que se 

propunham em explicar a redução da pobreza. Nesse período, foi também apresentado como 

instrumento para a redução da pobreza: o aumento da produtividade, o capital humano e os 

benefícios de seguridade social. Todavia, as pesquisas ainda não conseguiam indicar em quais 

processos era possível observar a redução da pobreza a partir do crescimento econômico, 

sinalizando o quão complexas são as análises nesta área (HANMER; BOOTH, 2001)2.  

Kakwani e Pernia (2000) destacaram que o crescimento pró-pobre possui características 

diferentes do desenvolvimento trickle-down observado entre as décadas de 1950 e 1960. O trickle-

down consistia em um fluxo vertical de ganhos de renda, isto é, em um primeiro momento os ricos 

eram os beneficiados dos efeitos do crescimento econômico e obtinham um acúmulo de capital, no 

segundo momento quando os ricos gastavam o ganho de capital, os pobres eram beneficiados 

indiretamente pelo fluxo de renda. A desigualdade existente em uma distribuição trickle-down 

evidencia a discrepância das rendas auferidas entre pobres e ricos que podem não serem 

compensadas pelo crescimento econômico. Nesse sentido, o benefício total consistia em uma 

pequena fração, dos ganhos auferidos pela população de alta renda, gotejada em direção a baixa 

renda: 

 

“The incidence of poverty can diminish with growth even if the poor receive only 

a small fraction of total benefits. However, it is also possible that high economic 

growth increases poverty. This can happen when inequality increases so much that 

the beneficial impact of growth is more than offset by the adverse impact of rising 

inequality” (KAKWANI; PERNIA, 2000, p. 2). 

 

Por sua vez, Ravallion (2001) destacou que quando o crescimento beneficia mais os pobres, 

a expansão econômica torna-se um instrumento adicional das políticas públicas para a redução da 

taxa de pobreza.  A pobreza desenvolve-se a partir da diferença na distribuição do crescimento 

 
2 Por exemplo, Cheneray et al., (1979) foram um dos pioneiros a dissertarem sobre o que posteriormente seria 

crescimento pró-pobre, os autores abordaram a importância e a necessidade de políticas voltadas para a população de 

baixa renda. 
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entre a população menos e a mais favorecida. Quando uma parcela da população não é contemplada 

pelo crescimento econômico, torna-se necessária uma intervenção governamental por meio de 

políticas que tentam corrigir o hiato de rendas extremas. 

Son e Kakwani (2008) definiram o crescimento pró-pobre como o crescimento que 

beneficia os pobres proporcionalmente mais do que os não pobres. Quando há uma recessão 

econômica, por exemplo, o crescimento é definido como pró-pobre se a perda de bem-estar for 

proporcionalmente menor para os pobres do que para os não pobres. Ravallion (2001) sugeriu que 

o sucesso das políticas direcionadas aos indivíduos de baixa renda depende da capacidade de 

identificação da população e aplicar medidas apropriadas para cada grupo. Analogamente, 

Kakwani e Pernia (2000) compreenderam que o crescimento pró-pobre é um mecanismo de 

inclusão social: 

 

“Pro-poor growth can be defined as one that enables the poor to actively 

participate in and significantly benefit from economic activity. It is inclusive 

economic growth. Its outcome should be that no person in society is deprived of 

the minimum basic capabilities” (KAKWANI; PERNIA, 2000, p. 3). 

 

Klasen (2003) apontou que o crescimento econômico pode ser pró-pobre de duas formas. 

A primeira forma refere-se ao aumento de renda dos pobres. Esse crescimento acontece 

necessariamente nas regiões que concentram indivíduos de baixa renda associadas a acessibilidade 

dos meios de produção; essa abordagem é mais sensível às contrações econômicas. A segunda 

forma consiste em descobrir e direcionar políticas que resultem o crescimento pró-pobre, sendo 

por políticas de transferências, redistribuição, infraestrutura, saneamento básico ou incentivos 

voltados para o mercado de trabalho. Promover o crescimento pró-pobre a partir da ampliação dos 

gastos do governo pode não ser a solução mais apropriada, pois, para financiar os gastos, o governo 

precisará aumentar a sua receita, que pode acontecer via aumento de tributos. Com essa medida, as 

pessoas que possuem menores rendas tendem a serem as mais afetadas, logo uma política 

inicialmente pró-pobre resultará em um aumento da pobreza. 

 

“Pro-poor growth that directly reduces poverty must obviously be in those sectors 

where the poor are and must use the factors of production they possess. The vast 

majority of the poor live in rural areas; most depend directly or indirectly on 

agriculture for their livelihoods; and the factor of production the poor possess and 

use most is labor, sometimes land, and even more rarely human capital” 

(KLASEN, 2003, p. 68). 
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Segundo Hanmer e Booth (2001) a intervenção do Estado não assegura que o crescimento 

econômico reduzirá a pobreza. Os autores sugerem que a redução da pobreza engloba três esferas: 

(i) segurança, (ii) capacidade e (iii) oportunidade. Os autores ressaltaram que o Estado, ou as 

instituições públicas, precisam fomentar o cenário econômico para que o ciclo virtuoso de uma 

política aconteça, porém, essas três esferas podem não estar disponíveis para a população. Cabe, 

então, ao Estado, garantir um ambiente seguro e capaz de proporcionar oportunidades 

socioeconômicas. Mais especificamente, os autores sugerem que a insegurança e os crimes 

reduzirão quando a população perceber a presença de um Estado que lhe assegure condições 

mínimas de segurança e sobrevivência. Após a etapa de segurança, e a partir de parcerias com as 

iniciativas públicas e privadas, devem ser criadas propostas que capacitarão e auxiliarão na redução 

da pobreza. No entanto, observa-se que entre as três esferas citadas, a esfera da capacidade possui 

características individuais da população que extrapola o controle de medidas que estão sob o poder 

do Estado.  

Salvato et al., (2013) relataram que os países buscam crescer economicamente, contudo não 

conseguem distribuir “a fatia do bolo” de forma adequada, e por isso, precisam recorrer aos 

programas sociais ou as políticas de incentivos para que a distribuição aconteça de forma mais 

igualitária. Os estudos de casos relatados na literatura são voltados principalmente para os países 

em desenvolvimento. Kakwani e Pernia (2000) justificaram essa preferência porque nesses países, 

a desigualdade socioeconômica da população é mais perceptível, dado essa discrepância, os ganhos 

de bem-estar da população são mais fáceis de serem verificados. A metodologia utilizada para 

verificar o comportamento do bem-estar foi a taxa de pobreza, que permitiu verificar a quantidade 

de pessoas que vivem em condições precárias dentro da área analisada. 

Kakwani e Pernia (2000) sugeriram que o crescimento pró-pobre proporciona uma “janela 

de possibilidades” a uma parcela da população que não possuía condições efetivas de se beneficiar 

das atividades econômicas. Um exemplo dessa situação são pessoas que vivem em condições 

precárias, nas quais suas necessidades básicas não são supridas. Políticas que têm como objetivo 

ampliar o acesso à educação, à saúde e o combate ao trabalho escravo são exemplos de medidas 

que beneficiarão diretamente os mais pobres, ou seja, políticas de inclusão social podem ter 

resultados pró-pobre, já que essa parcela da população vive sob severas restrições ao acesso a 

benefícios sociais que os governos oferecem. 
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“It is inclusive economic growth. Its outcome should be that no person in society 

is deprived of the minimum basic capabilities. For instance, everyone should be 

adequately nourished, no child should be allowed to die prematurely, and people 

should be able to enjoy long and satisfying lives” (KAKWANI; PERNIA, 2000, p. 

3). 

 

Hanmer e Booth (2001) argumentaram que para ocorrer o crescimento pró-pobre faz-se 

necessário aumentar a força produtiva do país, contudo, os autores destacaram que num primeiro 

momento a taxa de dependência3 de jovens e idosos reduzem a renda per capita das famílias. No 

segundo momento, isto é, no longo prazo, o crescimento populacional será a engrenagem da força 

produtiva, podendo proporcionar o aumento da renda per capita, permitindo que uma parcela da 

população tenha acesso ao mercado de trabalho e não seja mais considerada pobre. Em países que 

possuem um bônus demográfico4, esse cenário será verificado, caso contrário, a razão de 

dependência não será compensada ao longo do tempo, fazendo com que a redução da pobreza não 

aconteça. Ademais, Hanmer e Booth (2001, p. 6) sugerem que: “While growth may well be a 

necessary condition for substantial poverty reduction, it is certainly not a sufficient condition”. 

Logo, países que possuem crescimento constante estão mais propensos a conseguirem 

reduzir a pobreza. Nesse sentido, a redução da desigualdade vem a ser um dos fios condutores do 

crescimento pró-pobre, países em que a distribuição da riqueza e renda acontece de forma mais 

igualitária é observada a redução da população situada nas faixas de extrema pobreza e pobreza. 

Sociedades mais desiguais encontram dificuldades para implementar mecanismos que permitem 

um ganho majoritariamente dos pobres. De acordo com Ravallion (2001, p. 1809), “In an economy 

where inequality is persistently low, one can expect that the poor will tend to obtain a higher share 

of the gains from growth than in an economy in which inequality is high”. 

Seshamani (2001) sugere que países populosos têm maiores dificuldades em reduzir a 

desigualdade, devido a heterogeneidade da população encontrada na classificação de pobreza, o 

que requer um enfoque singularizado. Em outras palavras, sabe-se que as pessoas possuem 

oportunidades diferentes e estão divididas em patamares sociais que irão distinguir se esse cidadão 

pertence ao grupo ou não ao grupo de pobreza. Passada a etapa de identificação dos indivíduos, 

observa-se que dentro do grupo eleito, existem cenários que possuem magnitudes diferentes para 

 
3Alves et al., (2010) definem que taxa de dependência é a razão entre população dependente (0 a 14 anos e maiores de 

65 anos) sob a população economicamente ativa (15 a 64 anos). 
4 Alves et al., (2010) definem como bônus demográfico quando a população economicamente ativa é maior que a 

população dependente. 
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os beneficiados, que vão além da localização da habitação e restrições ao acesso, presente em todas 

Unidades Federativas (UFs), mas em proporções distintas (BRITO, 2011; SALVATO et al., 2013).  

 White e Edward (2001) consideraram também a diversificação populacional como um fator 

importante, para os autores, o aumento da renda da população pobre está relacionada mais a 

distribuição de renda do que os benefícios do crescimento econômico.  Um indicador utilizado 

pelos autores para medir a ocorrência do crescimento pró-pobre foi o acompanhamento do 

crescimento per capita, esse monitoramento possibilitou analisar as variações ocorridas nas rendas 

e seus impactos sobre a pobreza.  

Kakwani et al., (2006) destacaram também que é possível verificar se ocorreu o crescimento 

pró-pobre a partir do crescimento per capita, isto é, ao se comparar as variações do crescimento 

per capita ao longo do tempo entre as populações de alta e baixa renda. Caso a parcela mais pobre 

tenha obtido uma variação maior, aconteceu então o crescimento pró-pobre, do contrário, se a 

variação foi menor ou igual a da população mais rica, afere-se que naquele período o crescimento 

não foi pró-pobre.  

Não obstante, Son e Kakwani (2008) sugeriram, a partir de uma análise realizada para 80 

países, que variáveis do crescimento econômico deveriam ser analisadas também a partir da 

heterogeneidade da população e da concentração de renda. Em populações heterogêneas, com forte 

concentração de renda, ao se analisar os valores do crescimento per capita, constatou-se que, em 

média, a renda per capita aumentou no segmento dos indivíduos de alta renda. 

Son (2004) destacou que o desempenho do crescimento difere entre os países, o autor 

realizou uma pesquisa para 87 países e constatou que, o crescimento econômico em alguns países 

se caracteriza mais como pró-pobre do que em outros países. Portanto, políticas aplicadas em uma 

país não possuem o mesmo efeito se aplicadas em outra localização, dada a heterogeneidade 

populacional existente, é desejável que as avaliações e o acompanhamento das políticas sejam 

feitos com países, localidades e situações. Portanto, políticas aplicadas em uma região não 

garantem que terão o mesmo efeito se forem aplicadas em outra localização, dada a 

heterogeneidade populacional existente, é desejável que as avaliações e o acompanhamento das 

políticas sejam feitos com países, localidades e situações comparáveis. Caso contrário, serão 

obtidos resultados inconclusivos, ou até falsos. Nesse sentido, Hanmer e Booth (2001, p. 15) 

detalharam que “For one growth pattern in one country to be compared with another in another 
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country, the poverty lines would need to be fixed in terms of an international currency such as the 

dollar”. 

Ravallion e Chen (2003), dissertam sobre a eficiência dos mecanismos para o crescimento 

pró-pobre e indagaram se o crescimento pró-pobre acontece de modo eficiente, isto é, priorizando 

a parcela da população que necessita da intervenção. Os autores descrevem um estudo realizado na 

China durante a década de 1990, no qual apresenta-se a curva de crescimento pró-pobre e verificam 

se essa curva beneficiou indivíduos de baixa renda a partir de dois axiomas5. Dado os pressupostos 

assumidos, os resultados indicaram uma redução da pobreza e um aumento da desigualdade na 

China, contudo, ao analisar o índice de Watts verificou-se uma mudança entre os níveis de pobreza 

e não uma redução da pobreza como era esperado. 

 

“However, it is possible that while the distributional changes were ‘pro-poor’, 

there was no absolute gain to the poor. Equally well, ‘pro-rich’ distributional shifts 

may have come with large absolute gains to the poor” (RAVALLION; CHEN. 

2001, p. 94). 

 

Zepeda et al., (2007) realizaram um estudo comparativo entre Brasil, México e Chile, países 

escolhidos por apresentarem características semelhantes de população, economia e governo no 

momento em que a pesquisa foi realizada. Apesar de serem países comparáveis, os resultados 

obtidos foram distintos, permitindo compreender quais limitações regionais impossibilitam que as 

políticas não se configurem como pró-pobre. A partir dos resultados, observa-se a complexidade 

ao avaliar as políticas efetuadas pelo governo que visam redução da pobreza via crescimento 

econômico6.  

Resende et al., (2007) analisaram se as áreas urbanas das capitais brasileira em termos de 

crescimento pró-pobre no período de 1991-2000. Inicialmente, os autores utilizaram a definição 

proposta por Son e Kakwani (2008) e posteriormente utilizaram a seguinte subdivisão: 

 

“i) pró-pobre, em que o crescimento da renda domiciliar per capita média dos 

pobres é superior ao aumento da renda domiciliar per capita média; ii) não pró-

pobre, em que o aumento da renda da população menos abastada dá-se a uma taxa 

inferior ao crescimento da renda média; iii) empobrecedor, em que um 

crescimento econômico positivo é acompanhado por uma redução na renda per 

 
5De acordo com Ravallion e Chen (2003) o primeiro axioma refere-se à mensuração consistente dos níveis de pobreza, 

uma vez que uma redução da pobreza deve apresentar uma taxa positiva de crescimento a favor dos pobres; o segundo 

axioma precisa seguir os pressupostos dos estudos elucidados por Sen (1976). 
6 No próximo tópico, os resultados de Zepeda et al., (2007) serão mais bem detalhados.  
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capita média dos pobres; e iv) inconclusivo, i.e., um padrão de crescimento 

econômico que não se enquadra em nenhuma das três categorias apresentadas 

anteriormente” (RESENDE et al., 2007. P. 22). 

 

Esses autores utilizaram como embasamento teórico os resultados obtidos no deslocamento 

da curva de Lorenz, além das classificações e divisões sugeridas por Son (2004). Os resultados 

obtidos a partir dos dados da PNAD, indicaram que nenhuma capital brasileira apresentou 

crescimento pró-pobre para o período. Além disso, todas as regiões analisadas verificaram um 

crescimento empobrecedor, isto é, os ricos foram os maiores beneficiados. 

 

“It is imperative to emphasize that a combination of economic growth and income 

distribution would lead to a more rapid and effective solution to poverty reduction. 

Studies have found that poverty is more responsive to growth when the distribution 

of income and assets is more equal” (KAKWANI et al., 2006, p. 881). 

 

Salvato et al., (2013) destacaram que países que possuem uma heterogeneidade 

populacional evidente, a melhor abordagem a ser utilizada são análises desagregadas, ao invés de 

uma abordagem exclusivamente nacional. Por exemplo, o Brasil possui características 

heterogêneas e uma análise agregada pode levar a interpretações equivocadas. Desta maneira, ao 

desagregar a análise em âmbito nacional, UFs, mesorregiões, microrregiões e municípios 

conseguem-se perceber o comportamento e a distribuição da pobreza dentro do território. Essa 

abordagem auxilia principalmente na formulação, formalização e aplicação das políticas públicas. 

Araújo et al., (2009) realizaram um estudo para as mesorregiões mineiras, a escolha pelo 

estado de Minas Gerais justifica-se pela diversificação da população, sendo definida pelos autores 

como uma amostra nacional. Os autores utilizaram a decomposição de Shapley como método, os 

dados utilizados foram dos Censos 1970-2000, e os resultados indicaram que regiões vizinhas 

podem apresentar diferentes perfis. Apesar de serem distintos, a proximidade territorial impulsiona 

efeitos cascatas de transbordamento. Mais especificamente, regiões vizinhas prósperas tendem a 

disseminar os benefícios do crescimento pró-pobre, enquanto, regiões vizinhas pobres criam 

barreiras; essas barreiras podem ser a escassez de setores produtivos na cidade ou de 

externalidades, como o êxodo rural e a migração para o Sudeste e Centro-Oeste.  

 

“Se os pobres estão na região ‘x’ é de pouca valia que o crescimento ocorra na 

região ‘y’, pois nem sempre os fluxos migratórios são capazes de resolver esse 

problema sem reestruturações sociais dramáticas. É fundamental verificar se o 
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padrão regional/local de crescimento coincide com os aspectos regionais da 

pobreza” (TOCHETTO et al., 2004, p. 48). 

 

Ribeiro et al., (2015) investigaram a ocorrência de crescimento pró-pobre no Brasil, nas 

áreas urbanas e rurais, com base nos Censos 2000-2010, e utilizaram as premissas da curva de 

Lorenz para mensuração e classificação. Os resultados encontrados indicaram a existência de 

crescimento pró-pobre no Brasil em pelo menos um estado de cada região, exceto na região 

Nordeste. Ao avaliar os resultados para as regiões urbanas e rurais, verificou-se que a região 

Sudeste não teve crescimento pró-pobre quando analisada somente a região rural, já quando 

avaliada a região urbana, verificou-se crescimento pró-pobre.  

Salvato et al., (2013) descreveram a relação entre crescimento econômico e pobreza para 

os municípios brasileiros, a partir dos Censos 1991-2000, utilizando a hipótese de Bourguignon 

(2002), em que regiões mais desiguais possuem dificuldades em reduzir a pobreza via crescimento 

econômico, ou seja, são localizações mais propensas a não serem pró-pobre. Nesse mesmo 

contexto, Kakwani e Pernia (2000, p. 3) enfatizam que “Promoting pro-poor growth requires a 

strategy that is deliberately biased in favor of the poor so that the poor benefit proportionally more 

than the rich”. 

Menezes e Vasconcellos (2007) relataram a complexidade na realização de estudos sobre 

as discrepâncias na distribuição de renda existente no Brasil. Entre os países considerados em 

desenvolvimento pelo Banco Mundial (BM), o Brasil apresenta grande desigualdade na 

distribuição da renda juntamente com a China e a Índia. A economia brasileira é considerada uma 

das menos igualitárias, os parâmetros de desigualdades nos últimos anos mantêm-se basicamente 

constantes e mostram que o país não conseguiu realizar medidas eficazes o suficiente que resultam 

na redução da pobreza e da desigualdade. 

 

“Inequality in Brazil is high relative to other countries and has been persistent. As 

a result, despite having a relatively high GDP per capita, poverty rates in Brazil 

are quite high compared with those of other countries in the same stage of 

development” (MENEZES; VASCONCELLOS, 2007, p. 219). 

 

Por fim, infere-se que a literatura não se restringe a uma única definição para o crescimento 

pró-pobre. Os autores supracitados nesta revisão de literatura apresentaram diversas abordagens e 

situações, em que o crescimento pró-pobre possa se utilizar de diferentes vertentes para ser 

estimulado. Apesar de não ser um objeto de estudo recente, aparentemente a literatura de 



14 
 

 

crescimento pró-pobre não se propõem a discutir com profundidade, ao menos em termos teóricos, 

os instrumentos utilizados como potencializador dos efeitos do mercado de trabalho sobre a 

redução da pobreza.  Em outras palavras, os trabalhos até aqui avaliados possuem um enfoque mais 

empírico do que teórico para avaliar modelos de crescimento pró-pobre.     
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2 – MERCADO DE TRABALHO E O CRESCIMENTO PRÓ-POBRE 

 

Neste capítulo é abordada a relação entre mercado de trabalho e o crescimento pró-pobre. 

Para isso, utiliza-se como base os estudos recentes presentes na literatura. Kakwani e Pernia (2000) 

revelaram que o mercado de trabalho pode auxiliar no processo de redução da desigualdade, da 

pobreza e no combate ao preconceito, seja ele por gênero, etnia e/ou religião. O governo pode 

utilizar o seu poder para reduzir as barreiras à entrada de ofícios e profissões via políticas de 

incentivo que provêm de oportunidades de acesso ao mercado. Dessa forma, o Estado busca 

proporcionar um ambiente para uma sociedade mais igualitária (KAKWANI et al., 2006). 

Besley e Cord (2006) destacaram que a remuneração advinda do setor agrícola (agricultura 

rural) representa até 85% da renda das famílias pobres de países como a Tunísia, Uganda, 

Indonésia, Gana e Bangladesh.  Além de dependerem quase que exclusivamente da atividade 

agrícola, os trabalhos nesses países majoritariamente são informais. As políticas de transferências 

de renda são um dos instrumentos utilizados para auxiliar a população pobre a obter ganhos com o 

crescimento econômico, mas essas políticas possuem limitações e acabam não conseguindo 

garantir um aumento de renda, ampliando a desigualdade já existente na distribuição da renda. O 

investimento também é uma das alternativas utilizadas para proporcionar crescimento para as 

pessoas situadas na agricultura rural, mas por questões estruturais, essa alternativa não é acessível 

à parcela mais pobre da população. Abrir uma conta no banco e ter acesso a financiamentos são 

oportunidades não concedidas àqueles que não possuem renda suficiente. 

A baixa produtividade e o baixo retorno do setor agrícola são um dos entraves para as 

famílias pobres. Besley e Cord (2006) apresentam sugestões de políticas e incentivos que o Estado 

deve efetuar para auxiliar e promover o crescimento pró-pobre. Entre as sugestões destacam-se a 

inclusão bancária, o direito de propriedade, a criação de cooperativas, os incentivos a melhorias 

tecnológicas, cursos e auxílios de profissionais para assessorar os produtores. Com os incentivos, 

os rendimentos das famílias crescerão em graus diferentes, mas todas as famílias participantes serão 

beneficiadas pelos ganhos de produtividade. 

 

“Households can participate in economic growth through three main channels: 

employment, transfers (from public and private sources), and returns on 

investment. We focus on employment, because the most successful experiences in 

pro-poor growth occurred when government policy, combined with favorable 

exogenous events, supported creation of attractive jobs accessible to poor 

households” (BLESLEY; CORD, 2007, p. 25). 
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Zepeda et al., (2007) buscaram compreender a interação entre o mercado de trabalho e as 

tomadas de decisões econômicas das famílias mais pobres, por meio de dados domiciliares para 

Brasil, México e Chile. Neste contexto, os autores observaram que: 

 

“i) what the origin of changes in household labour income is; ii) how much of the 

change in labour income is due to changes in earnings and how much is due to 

changes in the quantity of their work; and iii) whether or not such changes in 

labour income benefit the poor (i.e., are pro-poor or not)” (ZEPEDA et al., 2007, 

p. 4). 

 

Ao longo do estudo Zepeda et al., (2007) identificaram três problemas que dificultavam o 

crescimento pró-pobre via mercado de trabalho: (i) altas taxas de desemprego; (ii) a expansão da 

informalidade; e (iii) a defasagem salarial. Ao longo dos anos analisados, 1990-2003, os 

pesquisadores constataram que houve ampliação da taxa de desemprego nos países, o que 

impulsionou a informalidade no mercado de trabalho, esses resultados não ficaram restritos apenas 

às áreas urbanas. Além disso, observou-se também que os salários não conseguiram manter o poder 

de compra do trabalhador, diminuindo o bem-estar e ampliando a desigualdade salarial. 

 

“The fundamental point that sustained poverty reduction can not be achieved only 

by a process that creates productive employment. The character of job creation 

and productivity enhancement needs to give the poor access to economic 

opportunities” (ZEPEDA et al., 2007, p. 8). 

 

A informalidade no mercado de trabalho também foi abordada por Machado et al., (2007), 

segundo os autores, a informalidade apresentava uma dualidade. Primeiro, porque refere-se à 

serviços que requer baixa qualificação da mão-de-obra; segundo, porque são atividades de baixa 

produtividade e retorno econômico. Outro fator é a incerteza perante a informalidade, uma vez que 

cada indivíduo possui o salário de reserva, e enquanto o salário ofertado não for superior a renda 

obtida na informalidade, o trabalhador preferirá a informalidade. 

Em períodos de expansão econômica, o mercado demanda mais mão de obra. Por exemplo, 

na ocorrência de excesso de oferta, as pessoas com baixa qualificação conseguem se inserir no 

mercado de trabalho para as ocupações que exigem um grau de escolaridade menor, como o setor 

de bens e serviços, e trabalhos em colheitas agrícolas, como o café. Outrossim, em períodos de 

recessão a parcela mais pobre da população encontra mais dificuldades para ingressar no mercado 

de trabalho, pois haverá um excesso de mão de obra capacitada. Em outras palavras, nesse período 
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existe um excesso de mão de obra qualificada e uma escassez de oferta de trabalho, logo mãos-de-

obra mais capacitadas serão preferíveis às não qualificadas, ampliando as barreiras de inserção no 

mercado de trabalho já existente. Desse modo, a fim de sobreviver, muitos trabalhadores buscam 

outras formas de trabalho, por exemplo, vendedores ambulantes e áreas relacionadas a 

criminalidade, como o tráfico de drogas. Portanto, verifica-se que a falta de estrutura do mercado 

de trabalho desencadeia uma série de problemas sociais (BARRETO, 2005). Zepeda et al., (2007, 

p. 18) afirmam que “The opportunities of poor workers to gain access to decent jobs, especially 

during periods of economic expansion, need to be significantly improved”. 

Segundo Kakwani et al., (2006) o acesso ao mercado de trabalho apresenta situações com 

resultados ambíguos, por um lado, o mercado de trabalho, a partir das políticas de inclusão social, 

possibilita a redução da pobreza. Por outro lado, se a política escolhida for equivocada ou mal 

aplicada o objetivo não é alcançado, ou seja, a política aplicada passa a ter como efeito o aumento 

da desigualdade. Zepeda et al., (2007) definem uma cadeia de fatores necessárias que deve 

anteceder ao mercado de trabalho para ocorrer a redução da pobreza (Figura 1). O processo inicia-

se com o crescimento da economia, que gera empregos, a partir daí, visa-se garantir que os 

empregos sejam de boa qualidade, isto é, empregos que permitam aos trabalhadores novas 

oportunidades. Nesse aspecto, o setor informal é o gatilho de oportunidades para a formalidade, 

mas para que o emprego beneficie os pobres, os salários e as rendas da informalidade que, advém 

da produtividade, precisam ser menores do que a remuneração do setor formal. Finalizando a 

cadeia, a parcela mais pobre precisa ter e ampliar as oportunidades em atividades remuneradas 

(KHAN, 2001; OSMANI, 2006). 

Quando o crescimento econômico não acontece, a dinâmica oferta-demanda do mercado de 

trabalho pode explicar o comportamento da população mais pobre. Partindo desse cenário, Zepeda 

et al., (2007) descreveram que a pobreza varia entre os estágios de extrema pobreza até  pobreza, 

a parcela que se encontra na extrema pobreza estará praticamente condenada a não desfrutar dos 

benefícios das políticas pró-pobre, pois o ganho marginal do benefício vindo das políticas serão 

quase nulo. A população encontrada nessa gama, além de estar em situações sub-humanas, constata 

que as medidas efetuadas pelo governo são insuficientes para proporcionar melhorias no bem-estar 

capazes de tirar a população da linha da pobreza. Kakwani e Pernia (2000, p. 3) afirmaram que 

“The poor have much lower well-being than the nonpoor because they lack the resources to satisfy 

the minimum basic necessities of life”. 
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FIGURA 1 - Cadeia de fatores 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Khan (2001) e Osmani (2006). 

 

 Por outro lado, Hulme e Shepherd (2003) foram mais enfáticos ao descreverem esse 

processo, afirmando que, períodos contínuos na faixa de pobreza tem, por conseguinte, uma 

situação crônica, fazendo com que as gerações futuras sejam afetadas, acarretando em um efeito 

de transbordamento negativo, ao ponto das “portas” do mercado de trabalho fecharem-se, 

evidenciando o desequilíbrio social existente. Nessa perspectiva, Kakwani et al., (2006) elucidaram 

argumentos que sustentam porque o crescimento pró-pobre pode ser canal de transmissão para a 

redução da pobreza.  

 

“Whether growth translates into significant poverty reduction depends upon 

numerous factors such as education, unemployment, minimum wages, social 

programs, etc. One of the most important factors influenced by all others is the 

degree of inequality in the country. High inequality in the country would have 

prevented the economy from growing faster” (KAKWANI et al., 2006, p. 881). 
 

Zepeda et al., (2007) elucidam os resultados da cadeia de fatores para o Brasil, o México e 

o Chile. Apesar de anteriormente os autores afirmarem que os países são comparáveis, o período 

avaliado para cada país foi distinto. Diante disso, não foi possível comparar os países, pois cada 

país foi avaliado em ciclos diferentes, a justificativa utilizada pelos autores foi de que os cenários 

econômicos internos eram distintos. A escolha dos países baseou-se pela importância econômica 

dentro da América Latina, além de características internas comuns, a metodologia utilizada foi a 
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decomposição Glewwe (1986) para avaliar a ocorrência de crescimento pró-pobre. O método 

permitiu observar o padrão de emprego das famílias em relação as rendas por diferentes percentis, 

sob esse aspecto foi observada também a variação da mudança de renda entre os períodos com base 

nos dados de pesquisas domiciliares de cada país analisado. 

 

“The employment rate provides information on the ability of those willing to work 

to actually find a job. The participation rate informs us about household members’ 

decisions to actively engage in the labour market” (ZEPEDA et al., 2007, p. 7) 

 

Destarte, a hipótese apresentada por Son (2004), discutida no Capítulo 1, do presente 

trabalho, não foi verificada, isto é, medidas políticas semelhantes para obter crescimento pró-pobre 

podem alcançar resultados distintos. No geral, o resultado para os países foram os mesmos: na 

presença de crescimento econômico, ocorreu geração de empregos, entretanto, a população pobre 

não conseguiu se beneficiar desta oportunidade devido à baixa qualificação. A parcela da 

população pobre que conseguiu acesso as oportunidades apresentaram uma queda na participação 

e além da redução da renda per capita quando avaliado todo o período da amostra. Zepeda et al., 

(2007) concluíram que a estrutura descrita na Figura 1, não foi mantida, e a inclusão no mercado 

de trabalho não verificou ganhos marginais maiores aos pobres no Brasil e no Chile. Apenas para 

o México o resultado foi favorável aos pobres, indicando a existência de crescimento pró-pobre 

para o período avaliado para este país. 

Barros et al., (2004) e Barros et al., (2007) descreveram que as evidências empíricas da 

relação do mercado de trabalho e o crescimento pró-pobre para o cenário brasileiro eram 

complexas. De acordo com os autores, o Brasil possui características peculiares que dificultam a 

realização de análises comparativas internacionais, como por exemplo, o tamanho do território, a 

população, a produtividade e a escolaridade. Por serem características tão próprias, existem 

dificuldades em encontrar países com características semelhantes para que as análises não fiquem 

tendenciosas. 

Barros et al., (2007) apresentaram argumentos que detalharam a complexidade existente no 

mercado de trabalho, o Brasil vivenciava um momento de redução na pobreza, durante o período 

de 2004 a 2006, foi registrada uma redução, em média de 2,34%. Contudo, essa redução não 

ocorreu na mesma proporção do crescimento, ou seja, a parcela mais pobre da população ainda 

encontrava restrições para o conseguir inserir-se no mercado de trabalho, apesar da economia estar 

em um período de expansão. Como já destacado anteriormente, a heterogeneidade da população 
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brasileira é mais um obstáculo a ser enfrentado e superado. Barros et al., (2007) elucidaram então, 

duas características importantes do mercado de trabalho para o crescimento pró-pobre: (i) mercado 

de trabalho evidencia as desigualdades no aprendizado, isto é, o mercado exclui as pessoas não 

preparadas e capacitadas; e (ii) o mercado de trabalho é discriminatório ao remunerar de maneiras 

distintas pessoas com a mesma capacidade técnica.  

 

“O mercado gera desigualdade tanto quando remunera de forma diferenciada 

homens e mulheres ou brancos e negros de mesma produtividade, como quando 

propicia diferenças de remuneração entre trabalhadores perfeitos substitutos na 

produção que ocupam postos em distintos segmentos do mercado de trabalho” 

(BARROS et al., 2007, p. 372). 

 

Na literatura existe possíveis indícios de que o mercado de trabalho contribui diretamente 

para a redução da pobreza, mas afirma não competir exclusivamente ao mercado esse papel. 

Kakwani e Pernia (2000), por exemplo, destacaram que mudanças institucionais, políticas precisam 

serem feitas para dar oportunidades e capacitação aos pobres. Parcerias entre as instituições 

internacionais e bancos de desenvolvimento podem fomentar esse processo, sendo capaz de 

proporcionar retornos mais rápidos. 

Barros et al., (2004) questionaram também até que ponto o mercado de trabalho tem 

participação no crescimento pró-pobre. Para os autores, o mercado possui imperfeições naturais do 

sistema, e estas desencadeiam uma seleção natural no mercado de trabalho, que às vezes é 

engessada pelas intervenções do governo. Contudo, os autores ressaltaram que não se pode atribuir 

ao mercado de trabalho o papel de reduzir a pobreza, sendo apenas, um possível instrumento de 

política governamental. O mercado de trabalho apresenta um comportamento impreciso no 

crescimento pró-pobre, isto é, não se pode garantir que o acesso ao mercado de trabalho garanta o 

aumento de bem-estar da parcela mais pobre da população, quando comparada a parcela mais rica 

da população. Mas, Barros et al., (2004) reconheceram que o mercado de trabalho pode ser o fio 

condutor para o crescimento pró-pobre. 

No próximo capítulo serão analisadas as experiências detalhadas na literatura, que 

permitirão mensurar a relação do mercado de trabalho com o crescimento pró-pobre e comparar se 

o mercado de trabalho apresenta uma contribuição maior do que as políticas de transferência para 

redução da pobreza.  
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3 - EXPERIÊNCIAS DE POLÍTICAS PRÓ-POBRE 

 

Esse capítulo introduz a discussão de diversas experiências de políticas voltadas para o 

crescimento pró-pobre recente na literatura. A partir dos estudos apresentados, será possível avaliar 

e analisar quais características são semelhantes e fundamentais, para uma política atingir o objetivo, 

o crescimento pró-pobre. 

Kakwani e Pernia (2000) criaram um índice que permite avaliar se o crescimento 

econômico foi pró-pobre para regiões, os autores realizaram o estudo para Laos, Tailândia e Coréia 

do Sul em períodos distintos. O índice consistiu na decomposição da pobreza, a partir de dois 

pontos analisados: (i) o comportamento do crescimento econômico quando a renda da pessoa não 

foi alterada e (ii) o comportamento do crescimento econômico quando a renda sofreu alteração. O 

resultado da decomposição foi positivo ou negativo, dependendo do tamanho do crescimento 

econômico do período. O resultado da decomposição foi analisado a partir do índice 𝜑, que 

representou o crescimento econômico obtido para o período. O índice de crescimento econômico 

pode assumir os seguintes valores: (i) 𝜑 < 0, indicando que o crescimento foi pró-rico, (ii) 0 <

𝜑 < 1 significando que o crescimento não foi estritamente favorável aos pobres; e (iii) 𝜑 ≥

1, sinalizando que o crescimento foi pró-pobre.  Os resultados obtidos pelos autores sugeriram que 

houve uma redução da incidência da pobreza, porém, os ganhos marginais foram pequenos, do tipo 

crescimento trickle-down.  

Kakwani e Pernia (2000) analisaram os dados para os períodos de 1992-1993 e 1997-1998 

para a República Democrática Popular de Laos. No período analisado o PIB acumulado foi de 

4,6%, o índice de crescimento econômico foi calculado em dois momentos, primeiro calculou-se 

um índice nacional, que obteve o valor de 𝜑 = 0,21, indicando que o crescimento não foi 

estritamente favorável aos pobres. No segundo momento, os autores calcularam o índice 

separadamente, dividindo entre as regiões urbana e rural, pois suspeitava-se que o comportamento 

observado seria distinto. A região urbana obteve 𝜑 = 0,12 e a região rural 𝜑 = 0,22, os resultados 

indicaram, portanto, que o crescimento não foi estritamente favorável aos pobres. Ao comparar os 

resultados a região rural tinha aspectos que favoreceram os mais os pobres. 

Para a Tailândia os autores avaliaram os períodos 1988-1992 e 1994-1996, os dois períodos 

analisados são anteriores à crise asiática de 1997. Os índices de crescimento econômico obtidos 

foram 𝜑 = 0,30 para o primeiro período e 𝜑 = 0,64  no segundo período, em ambos os períodos o 
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crescimento não foi estritamente favorável aos mais pobres. Por fim, analisa-se o período próximo 

da crise asiática 1996-1997, nesse período o índice de crescimento econômico foi de 𝜑 = 0,73. O 

resultado obtido surpreendeu os autores, pois esperava-se que em períodos próximos a crise o 

crescimento fosse pró-rico.  

Já para a Coréia do Sul, analisada no período 1990-1997, houve crescimento do PIB 

acumulado de 8,6%; e o índice de crescimento econômico foi calculado em dois momentos: 1996-

1997 e 1997-1998. A Coréia do Sul se destaca entre as economias asiáticas pelo rápido crescimento 

econômico, pela redução da desigualdade e por possuir características de pleno emprego. Os 

índices de crescimento econômico obtidos foram de 𝜑 = 5,05 para o primeiro período e de 𝜑 =

0,84 para o segundo período, indicando que em 1996-1997 o crescimento foi pró-pobre, e mesmo 

durante a crise asiática o crescimento econômico beneficiou os pobres.  

Entre os países avaliados, a Coréia do Sul foi o único país que apresentou crescimento pró-

pobre (𝜑>1), os demais países obtiveram crescimento que os pobres conseguiram se beneficiar, 

mas os resultados verificados não foram superiores ao da população mais rica. Ao fim, Kakwani e 

Pernia (2000) reconheceram que exigir que os países possuem 𝜑 > 1 para caracterizar o 

crescimento pró-pobre foi uma medida rigorosa, embora necessária. Dessa forma, eles sugerem 

uma nova reclassificação sendo: se 𝜑 < 0, crescimento anti-pobre ou pró-rico, 0 < 𝜑 ≤ 0,33, 

crescimento fracamente mais pobre, 0,33 < 𝜑 ≤ 0,66, crescimento moderadamente pró-pobre, 

0,66 < 𝜑 < 1, crescimento a favor dos pobres e 𝜑 ≥ 1, crescimento pró-pobre. 

Ravallion e Chen (2003) apresentaram um estudo para a China utilizando os dados do 

Departamento de Estatística da China, para analisar os ganhos da distribuição da renda nas famílias 

chinesas durante a década de 90 e verificar se o crescimento obtido no período foi pró-pobre. A 

partir de uma função cumulativa de distribuição da renda, a curva de Lorenz é dividida em quantis, 

posteriormente, utiliza-se o Índice de Watts para examinar o comportamento da pobreza por 

quantis. A curva de Lorenz demonstrou que para todos os quantis observados houve um aumento 

na desigualdade e a partir do Índice de Watts pode-se concluir que no período avaliado, a China 

obteve o crescimento pró-pobre. 

Son (2004) propôs uma nova curva de crescimento da pobreza na tentativa de avaliar se 

houve crescimento pró-pobre para a Tailândia, nos anos de 1988-2000. Os autores utilizaram dados 

da Pesquisa Socioeconômica da Tailândia e de mais 87 países. Os métodos utilizados foram a curva 

de Lorenz e o teorema de Atkinson (1987), e elaboraram novas hipóteses para uma curva de 
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crescimento da pobreza. A partir dos resultados obtidos para a Tailândia, o autor afirma que, 

durante o período 1988-1991, a curva de crescimento da pobreza declinou. Apesar disso, o 

crescimento econômico obtido não foi pró-pobre. Nos anos seguintes, 1992-1996, o 

comportamento da curva de crescimento da pobreza beneficiou os pobres. Porém, para o último 

período avaliado, 1997-2000, o comportamento da curva da pobreza se assemelhou ao primeiro 

período observado, em que, os pobres não foram os mais beneficiados. 

Quando se amplia a análise para os 87 países e 241 faixas de tempo, utilizando dados do 

BM e para o PIB real em percentis, com base no ano de 1985, os resultados obtidos foram que entre 

as 241 faixas de tempo, 95 apresentaram crescimento pró-pobre,  96 não obtiveram o crescimento 

econômico para o período e 43 faixas de tempo tiveram resultados inconclusivos. Son (2004) não 

disserta quais seriam os fatores que contribuíram para os resultados observados. Apesar da nova 

abordagem proposta para mensuração a pobreza, não foi possível identificar quais países foram 

analisados e qual foi o comportamento específico de cada um. A partir de uma identificação mais 

clara, seria possível acompanhar o comportamento das economias, e observar quais medidas e 

setores auxiliaram o crescimento pró-pobre. 

Com o objetivo de compreender os setores que viabilizaram o crescimento pró-pobre, 

Christiaensen et al., (2011) descreveram que para um setor ser determinante na redução da pobreza 

é necessário identificar a importância desse setor na composição do PIB, uma vez que setores que 

englobam grande parcela do PIB são utilizados como instrumentos em políticas públicas. Os 

autores destacaram que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)7 dado o relatório de 

acompanhamento nacional elaborado pelo IPEA (2010), a partir de 1990, foram medidas e metas 

adotadas por muitos países a partir do ano 2000.  

Deaton (2005) propôs uma abordagem de mensuração para pesquisas domiciliares capaz 

de comparar países pobres e ricos sem que os resultados fossem espúrios. Foram analisados dados 

para Índia, China e Estados Unidos. Para realizar a análise, os autores utilizaram dados das contas 

nacionais dos respectivos países, os resultados obtidos utilizaram dados em termo da paridade de 

poder de compra (PPC) o que permitiu comparar os países sem o viés das taxas de conversões 

cambiais. Foram utilizadas duas abordagens para mensurar a relação do crescimento econômico 

com a pobreza: (i) análise utilizando dados de pesquisas domiciliares - método utilizados pelo BM 

 
7 ODM são medidas que tem como priori superar obstáculos para o desenvolvimento social como: acesso à educação 

básica, igualdade de gênero, redução da mortalidade infantil, melhorias na saúde gestacional, combate ao HIV/AIDS, 

sustentabilidade ambiental e criação, implementação e o aumento parcerias que proporcionem o desenvolvimento. 
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e pela Organização das Nações Unidas (ONU) - e (ii) análise de dados sobre o consumo nas contas 

nacionais. Para o autor a abordagem utilizada no primeiro método apresenta resultados inflados, 

pois dados importantes não foram desagregados, então os resultados dessas análises não indicam a 

realidade dos países analisados. Já para a segunda abordagem, o autor cita três argumentos 

justificando porque não se deve utilizar o método: (i) as contas nacionais possuem perspectivas 

macroeconômicas, ou seja, as informações são sobre o dinheiro e não sobre as pessoas, (ii) a 

diferença na abordagem metodológica das pesquisas domiciliares para as contas nacionais e (iii) as 

informações sobre o consumo médio e a distribuição do consumo não permite uma precisão nos 

dados. 

 

“Growth in the world is a good deal slower than we are used to thinking from the 

national accounts data, and what growth there has been in the latest two decades 

has made only a modest dent in the level of world poverty. If we accept the national 

accounts, and do not challenge the conclusion that there is no general increase in 

inequality nor any correlation between growth and changes in inequality, then 

official poverty numbers are overstated, and we have already made rapid progress 

toward reducing poverty in the world” (DEATON, 2005, p. 2). 

  

Deaton (2005) utilizou dados do BM, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pesquisas domiciliares, e realizou estimações com dados 

em painel no período 1979-2000. Entre os países avaliados, observa-se o comportamento do 

consumo per capita sobre a linha da pobreza. O autor comparou os resultados obtidos pelas 

pesquisas domiciliares versus contas nacionais e verificou que, em média, as estimações que 

utilizaram as contas nacionais apresentaram resultados maiores do consumo médio, quando 

comparado os resultados obtidos pelas pesquisas domiciliares. As diferenças entre os valores 

encontrados foram atribuídas as abordagens metodológicas utilizadas, as bases não contabilizam e 

mensuram todas as variáveis da mesma forma. Por exemplo, ao mensurar moradia, na abordagem 

que utilizou pesquisas domiciliares, computou-se apenas o valor do aluguel. Entretanto, essa 

mesma variável, quando utilizada a ótica das contas nacionais, além do aluguel, também são 

contabilizadas despesas referentes a moradia. No final o valor obtido por moradia será diferente 

devido a abordagem metodológica utilizada. 

Deaton (2005) finalizou o trabalho, destacando que a mensuração da pobreza consiste em 

identificar o número de pessoas que estão situadas abaixo da linha da pobreza, a partir de dados 

coletados sobre o consumo per capita médio. Para o autor, as pesquisas que utilizam as contas 
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nacionais podem apresentar um equívoco ao subestimar o consumo das famílias e inflar a linha da 

pobreza. Por outro lado, as pesquisas domiciliares estão sujeitas a terem erros e imperfeições 

decorrentes da forma de coleta de dados. Portanto, ao subestimar o consumo per capita, a taxa de 

crescimento do consumo médio pode ser exagerada, sendo assim, a alternativa proposta pelo autor 

é o aprimoramento nos formulários das pesquisas domiciliares, para que seja possível ter melhor 

indicação da pobreza, ao invés de observar a pobreza via consumo.  

Kakwani et al., (2006) analisaram o comportamento do crescimento econômico, da pobreza 

e da desigualdade para o Brasil no período de 1995 a 2004, com base nos dados da PNAD. Os 

autores sugeriram que a globalização deveria proporcionar aos países em desenvolvimento uma 

especialização industrial, a ponto de obterem vantagens comparativa na produção de bens. 

Entretanto, as competições entre os mercados poderiam aumentar desigualdades interpessoais: 

 

“Low wages and restricted workers’ rights could be important factors to attract 

foreign investment and gain greater access to the world market [...] globalization 

could engender more inequality among workers. This can occur if only a small 

proportion of the people who have skills benefit from increased economic 

integration and the rest are left behind” (KAKWANI et al., 2006, p. 884). 

 

Kakwani et al., (2006) indicaram duas abordagens metodológicas sobre o crescimento pró-

pobre e o mercado de trabalho: (i) apresentação de uma abordagem de mensuração do crescimento 

pró-pobre tendo como enfoque o mercado de trabalho e programas sociais e (ii) decomposição de 

Shapley para examinar o comportamento do crescimento econômico, do mercado de trabalho e das 

políticas sociais. A partir dos dados da PNAD, os autores selecionaram variáveis para auxiliarem 

observação do comportamento do mercado de trabalho como renda, número de pessoas 

empregadas no grupo familiar, número de pessoas desempregadas no grupo familiar, horas de 

trabalho, escolaridade, grupo familiar participante de programas sociais entre outras variáveis.  

Kakwani et al., (2006) elucidaram os resultados encontrados e destacaram que não foi 

verificado um comportamento padrão, capaz de permitir avaliar a renda no Brasil, sendo 

observadas “ilhas de comportamento” em regiões do país. Ao avaliar o bem-estar social para o 

período de 1995-2004, constatou-se que houve um ganho de bem-estar e o crescimento para o 

período foi pró-pobre. Para verificar se houve redução na desigualdade os autores calcularam a 

variação de crescimento econômico obtido, a partir da subtração da taxa de crescimento real menos 

a taxa de crescimento pró-pobre. No período de 1995-2001 houve perdas no crescimento pró-pobre, 
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indicando o aumento na desigualdade, apesar da ocorrência de crescimento pró-pobre. No período 

de 2001-2004 ocorreram ganhos no crescimento pró-pobre, evidenciado a partir da redução da 

desigualdade, que foi de 4,42% para o período.  

Kakwani et al., (2006) destacaram que um aumento na renda trabalhista8 representou uma 

medida eficaz para a redução da pobreza, tendo como ferramenta o mercado de trabalho. O auxílio 

dos programas sociais foi um instrumento importante para a redução da desigualdade, mas não foi 

verificado resultados relacionados à pobreza. Os autores destacaram quatro características do 

mercado de trabalho que possuem relação direta com o crescimento pró-pobre: taxa de participação 

da força de trabalho, taxa de emprego, horas de trabalho e produtividade. Por fim, Kakwani et al., 

(2006) concluíram que para países, como o Brasil, que possuem desigualdade de renda acentuada, 

as políticas sociais foram janelas de acesso à educação, que proporcionou a inclusão no mercado 

de trabalho. 

Son e Kakwani (2008) realizaram estudo com 80 países durante o período 1984-2001, 

divididos em 237 períodos, com intuito de detalhar uma nova abordagem quantitativa para a 

mensuração do crescimento pró-pobre. A proposta foi a de captar variações de crescimentos a partir 

de mudanças no comportamento do consumo. A nova medida proposta pelos autores estava 

vinculada às mudanças na classificação das faixas de desigualdades, ou seja, uma diminuição na 

desigualdade tem impacto direto na taxa de crescimento pró-pobre. O índice apresentado baseou-

se nas hipóteses da curva de Lorenz, a partir da inclusão de uma variável que possibilitou medir as 

mudanças nos níveis de desigualdade. A partir de dados dos grupos de rendas do BM, verificou-se 

que entre os 237 períodos analisados, 106 tiveram taxas negativas de crescimento econômico e 131 

tiveram taxas positivas de crescimento econômico. Entre os 131 que obtiveram crescimento, 55 

realizaram políticas que acentuaram a desigualdade de renda e a incidência da pobreza e 76 

executaram uma política pró-pobre. 

Son e Kakwani (2008) reconheceram a dificuldade que os países tiveram para realizar 

políticas que proporcionasse um crescimento pró-pobre, entre os países analisados, 46% 

conseguiram realizar políticas em prol dos mais pobres, nos quais 14,8% são considerados de baixa 

renda; 20,3% de renda média e 11% de alta renda. Para compreender os motivos das diferenças 

observadas nos resultados Son e Kakwani (2008) avaliam quatro determinantes que possuem 

 
8 Kakwani et al., (2006) definem como renda trabalhista, a renda oriunda do salário, renda advinda de benefícios de 

seguridade social, programas de transferências, rendimentos de aplicações financeiras e renda do capital, mas rendas 

referentes a aluguéis são consideradas pelos autores como renda não-trabalhista. 
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relação com o crescimento pró-pobre: (i) inflação; (ii) participação da agricultura no PIB; (iii) 

abertura comercial; e (iv) agências regulatórias. Destas variáveis analisadas, apenas a inflação 

apresentou resultado estatisticamente significativo, com efeito negativo em relação ao crescimento 

pró-pobre. Os autores não citaram os países analisados na amostra.  

Salvato et al., (2013) abordaram a relação entre crescimento econômico, pobreza e 

desigualdade, na década de 1990, por meio dos dados do Censo de 1991 a 2000. A partir da 

abordagem de curva de crescimento da pobreza, foi utilizando a hipótese de Bourguignon (2002) 

para as estimações de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Máxima Verossimilhança (MV). 

Os autores realizaram estimação em três modelos: (i) sem interação entre renda e desigualdade; (ii) 

com interação supostamente linear; e (iii) com interação não-linear. Os resultados obtidos 

descreveram que dos 5506 municípios do Brasil, 1375 tiveram crescimento pró-pobre no período 

avaliado, esses municípios estão presentes em todas as UFs, com destaque para os estados do Rio 

Grande do Sul (54,39%), Roraima (52,33%) e Espírito Santo (46,75%). Os estados do Ceará 

(3,26%), Pernambuco (3,78%) e Alagoas (4,95%), apresentaram as menores concentrações de 

municípios que conseguiram obter o crescimento pró-pobre.  

Destarte, Salvato et al., (2013) enfatizaram que, ao agregar os dados, os resultados de 

crescimento pró-pobre são ainda menores: somente 65 das 558 microrregiões existentes no país 

alcançaram o crescimento pró-pobre, e estão situadas em 13 das 27 UFs. Quando se avalia as 

mesorregiões, apenas 10 das 136 mesorregiões do país apresentaram crescimento pró-pobre, 

estando localizadas em 6 UFs, nas regiões Sudeste, Sul e Norte. Os autores não justificam a razão 

de que poucas regiões alcançaram o crescimento pró-pobre.  

 

3.1 – Evidências sobre o porquê de políticas iguais em lugares diferentes apresentaram 

resultados distintos. 

 

A partir das experiências citadas no início desse capítulo, sobre os estudos mais recentes na 

literatura internacional e nacional, percebe-se que as diversidades podem beneficiar ou prejudicar 

o efeito de uma política pró-pobre. Por se tratar de uma abordagem que engloba vários segmentos 

do Estado, é possível que as políticas utilizadas para o crescimento pró-pobre obtenham resultados 

distintos, quando executadas em outros lugares. 
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Ravallion e Datt (2002) realizaram uma pesquisa em 15 estados na Índia, no período de 

1960-1994 com dados domiciliares, para compreender se a mesma política pró-pobre apresentaria 

resultados distintos por serem realizadas em locais diferentes. É importante ressaltar que efetuar 

comparações entre países não é a metodologia mais adequada devido a incompatibilidade nos 

dados coletados. Pensando sob esse panorama, Ravallion e Datt (2002) realizaram uma avaliação 

comparativa entre os estados do mesmo país, por meio de informações sobre o crescimento 

econômico e o comportamento do consumo. Para os autores o crescimento econômico nem sempre 

consegue ser uma ferramenta na redução da pobreza, a desigualdade tende a ser uma ferramenta 

mais eficaz.  

 

“High initial inequality is a plausible candidate in explaining why the same rate 

of economic growth might be less effective in reducing poverty in one setting than 

another […] In an economy where inequality is persistently low, one can expect 

that the poor will tend to obtain a higher share of the gains from growth than in an 

economy in which inequality is high” (RAVALLION; DATT, 2002, p. 384). 

 

De acordo com Ravallion e Datt (2002) os índices de pobreza nos países em 

desenvolvimento podem ser atribuídos ao crescimento econômico, por outro lado, a desigualdade 

é um fator que afeta diretamente os níveis de pobreza, uma vez que existem diferentes tipos de 

desigualdade e cada uma afeta os pobres de maneira distinta. Por exemplo, existe a desigualdade 

decorrente da renda, da escolaridade e do saneamento básico, além de influenciar diretamente como 

os benefícios do crescimento serão usufruídos pela população. Outra desigualdade relatada pelos 

autores é a disparidade da renda entre os setores urbano e rural em países em desenvolvimento, que 

têm a economia voltada para o setor primário. O trabalhador rural, quando deseja ir para área 

urbana, sofre barreiras à entrada nos segmentos econômicos de características urbanas. A falta de 

capacitação e o excesso de demanda por emprego são algumas das dificuldades iniciais 

encontradas. Do mesmo modo, durante o período de transição, o setor agrícola perde mão de obra 

e até o trabalhador conseguir se inserir no mercado urbano as chances de estar situado na área de 

pobreza são maiores. 

 

“Human capital is possibly no less important. Low basic education attainments 

are often identified as a source of income inequality. Education will also influence 

how much the poor are equipped to participate in (relative to farming) skill-

demanding non-farm growth” (RAVALLION; DATT, 2001, p. 384). 
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Ravallion e Datt (2002) apresentaram uma abordagem quantitativa com intuito de mensurar 

e acompanhar a pobreza ao longo dos anos com dados de pesquisas domiciliares, formando uma 

série de 20 pesquisas comparáveis para um período de 35 anos. As amostras utilizadas pelos autores 

referem-se a 15 estados indianos, os quais foram analisados individualmente por meio de dados em 

painel. O modelo utilizado por Ravallion e Datt (2002) consistiu na mensuração da pobreza 

absoluta para o consumo em 15 estados indianos. Essa abordagem utilizou a metodologia proposta 

por Ravallion (1994) sobre a linha da pobreza além da das abordagens de Foster et al., (1984). Na 

abordagem sugerida por Foster et al., (1984) a pobreza é classificada como: (i) índice de incidência; 

(ii) índice de pobreza; e (iii) índice de pobreza ao quadrado. O índice de incidência mede a 

proporção da população que é pobre em uma determinada região, o índice de pobreza indica o 

comportamento dos indivíduos abaixo da linha da pobreza e o índice de pobreza ao quadrado é a 

média dos quadrados da linha da pobreza.  

Ravallion e Datt (2002) utilizaram o estimador de dados em painel com efeitos fixos para 

classificar os diferentes níveis de pobreza em cada estado. As características regionais observadas 

apresentavam comportamentos distintos, tais características, segundo os autores, afetaram a 

ocorrência, ou não ocorrência, do crescimento pró-pobre.  

Mais especificamente, a redução da pobreza nos estados da Índia esteve relacionada com a 

composição do crescimento econômico em cada região. Embora esperava-se obter crescimento nas 

regiões que desempenhasse mais produção agrícola esse comportamento não foi verificado. 

Ravallion e Datt (2002) recomendaram que políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento de 

recursos naturais e humanos sejam executadas, associadas a uma distribuição mais igualitária da 

renda e diversificação produtiva. 

 

“Low farm productivity, low rural living standards relative to urban areas, greater 

landlessness in rural areas, and poor basic education and health all inhibited the 

prospects of the poor participating in growth of the non-farm sector” 

(RAVALLION; DATT, 2002, p. 396). 

 

Após realizadas as estimações, os autores verificaram que aumentos nos rendimentos 

agrícolas e desenvolvimento técnico foram variáveis eficazes para o crescimento pró-pobre, mas 

ao analisar a produtividade por trabalhador agrícola, observou-se que os resultados não foram pró-

pobre em todas as regiões. Assim, o que determinou o crescimento pró-pobre foram os ganhos reais 

dos salários perante a inflação observada para cada estado, ao analisar os resultados entre os 
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estados, verificou-se resultados distintos, ou seja, parte dos estados conseguiram reduzir a taxa de 

pobreza (pró-pobre), enquanto que em outros estados ocorreu o aumento na taxa de pobreza (anti-

pobre). 

Dollar e Kraay (2002) apresentaram um estudo quantílico sobre a pobreza para 92 países, 

utilizando dados da Penn World Table, do Banco de Dados de Desigualdade de Renda Mundial da 

ONU, disponibilizado por Deininger e Squire (1996), e o Banco de Dados de Desigualdade de 

Renda Mundial, tendo como ano base os valores de 1985. Os resultados das estimações para o 

período de 1950-1999 permitiram concluir que a parcela de quantil mais pobre é afetada por 

variáveis macroeconômicas como, inflação, PIB, além de variáveis relativas a decisões do governo 

em termos de elaboração e implementação de políticas de transferências de renda. 

Para Dollar e Kraay (2002) os resultados permitiram constatar que apesar de não ocorrer o 

crescimento trickle-down, o crescimento pró-pobre obteve comportamento semelhante para 

períodos de crise ou expansão econômica. Novamente, o pressuposto citado por Kakwani e Pernia 

(2000) não foi verificado, em que, esperava-se verificar um crescimento não pró-pobre em períodos 

de crises. Por conseguinte, os autores sugeriram que ao atribuir a redução da pobreza, 

exclusivamente ao crescimento pró-pobre, estar-se-ia limitando o problema a um único processo. 

Essa abordagem apresentaria conclusões equivocadas, pois o crescimento pró-pobre é o resultado 

final; para obtê-lo necessitam-se de etapas preliminares que favoreçam o efeito do crescimento 

econômico como atenuante da pobreza. 

Menezes e Vasconcellos (2007) descreveram o comportamento da pobreza para a 

população brasileira no período de 1981-2000, a partir de dados da PNAD. De acordo com os 

dados, os brancos são menos propensos a serem pobres quando comparados as outras raças. A 

educação, historicamente, é um instrumento para identificação da pobreza, mas os autores 

observam que a partir de 2000 os seus efeitos são pequenos para serem utilizados como instrumento 

de identificação. Quando observado o mercado de trabalho, o desemprego entre os chefes de 

família, até o ano de 1995, era um dos determinantes para a pobreza. Já após esse período e até o 

ano de 2000 o acesso ao mercado de trabalho seja ele formal ou informal não é mais uma garantia 

suficiente para a família ser classificada como pobre ou não pobre. 

Menezes e Vasconcellos (2007) justificaram a importância de localizar e acompanhar a 

pobreza. Por mais que a desigualdade seja uma variável de indicação, os autores sugerem que o 

crescimento econômico é a principal ferramenta para reverter os índices de pobrezas existente. A 
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abordagem utilizada para realizar a análise de acompanhamento da pobreza foi a elasticidade do 

crescimento total da pobreza, a partir de uma decomposição para os dados da PNAD entre os anos 

1981-2000. Devido a metodologia utilizada para coletar os dados da pesquisa, a região norte não 

foi analisada, os resultados constataram que o crescimento beneficiou mais as pessoas localizadas 

na área de extrema pobreza do que as pessoas situadas na área de pobreza moderada. Inicialmente, 

os ganhos marginais médios para ambas as áreas de pobreza foram similares, mas após a metade 

da década de 90 a área moderada de pobreza apresentou ganho marginal cada vez menor.  

Entre os estados, os resultados auferidos foram distintos, o estado de Santa Catarina 

conseguiu responder mais rapidamente ao crescimento quando comparado aos demais estados da 

amostra e em contrapartida, o estado do Piauí cresceu tardiamente. Menezes e Vasconcellos (2007) 

afirmaram que cada estado possui um fator de interação de renda inicial, que possui relação direta 

com o índice de Gini estadual. Com isso, a pobreza foi elástica a desigualdade, a partir da melhora 

na distribuição de renda interpessoal o crescimento econômico tornou-se pró-pobre. 

Além da abordagem utilizada na decomposição, os autores realizaram estimações, a fim de 

verificar quais são os determinantes para o crescimento pró-pobre para os estados presentes na 

PNAD.  Inicialmente, os primeiros resultados foram referentes ao painel dinâmico realizado, em 

que, a variável dependente pobreza foi defasada, o modelo continha as seguintes variáveis: 

crescimento da renda, média de escolaridade, coeficiente do Gini, média da desigualdade, 

indicadores de infraestrutura, saneamento básico e capital humano. Os resultados sugeriram, que o 

crescimento da renda reduz a pobreza, quando for acompanhado do aumento da escolaridade, 

melhorias nos índices de Gini, saneamento básico e capital humano. Além disso, o efeito do 

investimento em infraestrutura foi elástico em relação ao crescimento pró-pobre observado. 

 

“The growth of poverty is positively related to initial level of income, which means 

that initially poorer states have to grow more to achieve the rate of poverty 

reduction achieved by initially richer states. Therefore, if all states grow at 

basically the same rate, regional poverty differences will increase” (MENEZES; 

VASCONCELLOS, 2007, p. 241-242). 

 

Araújo et al., (2009) avaliaram a inter-relação entre desigualdade, pobreza e crescimento 

econômico para 12 mesorregiões de Minas Gerais, por meio de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o período 1970-2000. O método utilizado pelos autores foi a 

decomposição de Shapley, juntamente com o índice proposto por Kakwani e Pernia (2000). Para 
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observarem o comportamento que a desigualdade apresentou sobre a pobreza e verificar se o 

crescimento econômico obtido no período foi pró-pobre ou pró-rico. Os dados observados pelos 

autores indicaram que as mesorregiões situadas no Norte de Minas, Vale do Mucuri e 

Jequitinhonha possuíam maior concentração de pobreza.  

Araújo et al., (2009) afirmaram que uma medida adotada para uma mesorregião localizada 

ao sul do estado não terá o mesmo efeito ao norte, a focalização e compreensão do quão pobre é a 

região auxilia o governo nos planos de ações e projetos a serem executados. A pobreza está 

distribuída dentro do Estado pelas 12 mesorregiões existentes, Minas Gerais de acordo com os 

autores retratou uma realidade nacional, quais sejam, regiões que variam da baixa concentração de 

pobreza até a extrema pobreza. Os resultados demonstraram que desde a década de 1970 as 

mesorregiões mais afastadas da mesorregião metropolitana concentraram mais indivíduos em 

condição de pobreza. 

 

“Nas mesorregiões mais pobres, incentivar políticas voltadas ao aumento do nível 

de renda é extremamente relevante como estratégia de combate à pobreza e à 

extrema pobreza, pois o crescimento foi o responsável pela queda na proporção 

de pobres e extremamente pobres, contrapondo-se ao efeito adverso da 

concentração de renda” (ARAÚJO et al., 2009, p. 95). 

 

Araújo et al., (2009) verificaram pela decomposição de Shapley e evidenciaram que a 

distribuição da pobreza no Estado de Minas Gerais é heterogênea, entre as 12 mesorregiões, a 

região metropolitana se destacou por apresentar a menor concentração de pobres dentre a 

população (48,82%). Já as mesorregiões do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri possuíram 

84,27% e 80,58% respectivamente da população pobre. No período de 1970-2000, Minas Gerais 

reduziu em 37,85% o número de pessoas situadas na área de pobreza; e 30,53% de pessoas em 

extrema pobreza. Em todas as mesorregiões observou-se redução nos níveis de pobreza para os 

períodos avaliado, as mesorregiões Oeste de Minas (51,17%), Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba 

(44,37%) e o Sudeste de Minas (44,00%) foram as que mais reduziram a pobreza. Quando 

observado os resultados de extrema pobreza, as mesorregiões Noroeste de Minas (33,08%), 

Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba (31,25%), Oeste de Minas (38,82%) e Zona da Mata (33,07%) se 

destacam por apresentarem maiores reduções. 

 

“As mesorregiões marcadas por bolsões crônicos de pobreza são também 

acentuadamente desiguais, o que abre espaço para se pensar em políticas 
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redistributivas a serem tomadas em conjunto com políticas promotoras do 

crescimento” (ARAÚJO et al., 2009, p. 104). 

 

Em vista disso, Araújo et al., (2009) apresentaram o indicador de crescimento econômico 

pró-pobre proposto por Kakwani e Pernia (2000), para as mesorregiões mineiras. Os resultados 

encontrados são referentes aos seguintes períodos: 1970-1980, 1981-1990 e 1991-2000. No 

primeiro período avaliado, 1970-1980, ocorreu crescimento econômico em todas as mesorregiões 

avaliadas, sendo observado que o crescimento foi pró-pobre, ou seja, 𝜑 ≥ 1. No segundo período, 

1981-1990, as mesorregiões avaliadas obtiveram o indicador de crescimento 0 < 𝜑 < 1, indicando 

que o crescimento não foi estritamente favorável aos pobres, apesar da economia estar em uma 

contração. No último período avaliado, 1991-2000, o PIB estadual foi 1,09%, indicando que 

ocorreu crescimento econômico, porém, não foram todas as mesorregiões beneficiadas por esse 

crescimento, por exemplo, o Norte de Minas (𝜑 = -0,13), Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba (𝜑 = 

0,17), Região Metropolitana (𝜑 = -0,12) indicando crescimento pró-rico. Os autores concluíram 

que nos períodos avaliados ocorreram redução da pobreza, mas a velocidade com que cada região 

obteve essa redução foi diferente, evidenciando que as políticas implementadas precisam de um 

processo de maturação, que não é o mesmo para todo o Estado. 

 

“Há um amplo espaço para políticas redistributivas em Minas Gerais, dada a 

elevada desigualdade de renda do estado, a maior entre os estados das regiões Sul 

e Sudeste. Essas políticas devem levar em conta as especificidades das 

mesorregiões, de modo a serem mais efetivas no combate à pobreza” (ARAÚJO 

et al., 2009, p, 115). 

 

Ribeiro et al., (2015) observaram que o crescimento econômico trouxe resultados distintos 

quando comparadas regiões urbana e rural. Baseando em dados dos censos 2000 e 2010, os autores 

descreveram o comportamento das variações no índice de pobreza, por meio da curva de Lorenz. 

Como classificação foi utilizado: crescimento pró-pobre, crescimento pró-rico ou não pró-pobre, 

crescimento empobrecedor e casos inconclusivos. A variável renda domiciliar per capita foi o 

objeto da pesquisa. 

Esses autores utilizaram a curva de crescimento da pobreza baseada na curva de Lorenz 

para avaliar os resultados para o Brasil. As regiões Norte e Nordeste concentraram a maior parte 

da população pobre. Ao analisar os resultados regionais, percebeu-se que houve diferenças entre 

as áreas; a área urbana possui características mais pró-pobre quando comparado a área rural. Em 
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todos os estados brasileiros foi verificado a existência de pessoas situadas na região de pobreza, 

entre os 27 estados, 4 estados apresentaram comportamento não pró-pobre, 10 estados tiveram 

resultados pró-pobre e 13 estados resultados inconclusivo. Por fim, os autores realizam a 

desagregação por regiões dentro das UFs, os resultados revelaram que em todo o país as regiões 

urbanas usufruíram do crescimento pró-pobre. Porém, o mesmo comportamento não foi verificado 

para a área rural, em 7 estados o comportamento verificado foi pró-pobre, 4 estados os resultados 

não foram pró-pobre e 16 estados os resultados foram inconclusivos (RIBEIRO et al., 2015). 

 

“A desagregação entre o rural e o urbano permite observar o quão baixo é o 

desempenho do crescimento econômico em reduzir a pobreza, com diminuição na 

desigualdade de renda nas áreas rurais” (RIBEIRO et al., 2015, p. 170). 
 

Após apresentado o arcabouço empírico, os quadros (1) e (2) expõe um breve panorama da 

literatura internacional e nacional sobre o crescimento pró-pobre e evidencia que diferentes 

medidas de pobreza podem resultar diferentes resultados em termos de crescimento pró-pobre. O 

presente tema de estudo permite diversas abordagens metodológicas que têm como característica 

associar o crescimento econômico e sua relação com medidas de pobreza. No próximo capítulo 

será descrita a metodologia utilizada no presente trabalho. 
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Quadro 1 – Dados comparativos da literatura internacional 

 
Autores Países Base de dados Anos Metodologia Resultado 

Son e Kakwani 

(2008). 

 

 80 países 

 

BM 

 

1984-2001 

Teorema de Atkinson e Curva 

de Lorenz 

Os resultados dentro da amostra 

são bens diferentes 

Ravallion e Chen 

(2003) 

China  Departamento Nacional 

de Estatística da China 

1990-1999 Índice de pobreza de Watts  Ocorreu uma mudança nos níveis 

de pobreza 

Son (2004) Tailândia Escritório Nacional de 

Estatística da Tailândia  

1988-2000 Teorema de Atkinson e Curva 

de Lorenz 

Ocorreu crescimento pró-pobre 

Kakwani e Pernia 

(2000) 

Laos, Tailândia e 

Coréia do Sul 

BM 1988-1998 Índice de Crescimento Pró-

pobre 

Somente na Coréia do Sul ocorreu 

o crescimento pró-pobre 

 

Dollar e Kraay (2002) 

 

 

Leste Asiático 

 

Pen World Table  

(versão 5.6) 

 

 

1990-1999 

 

MQO 

Não ocorreu crescimento pró-

pobre quando ocorreu um aumento 

dos gastos do governo com a 

educação e a saúde. 

Ravallion e Datt  

(2002) 

15 estados Indianos Pesquisas Domiciliares 1960-1994 Painel EF Resultados distintos entre os 

estados 

Zepeda et al., (2007) Brasil, Chile e México BM 1996-2004 Decomposição de Glewwe 

(1986)9 

 

Somente no México ocorreu 

crescimento pró-pobre 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

  

 
9 Ver Glewwe (1986). “The Distribution of Income in Sri Lanka in 1969-70 and 1980-81:  A Decomposition Analysis”. Journal of Development Economics 24, 

255-274.  
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Quadro 2 – Dados comparativos da literatura nacional 

 

Autores Região Base de dados Anos Metodologia Resultado 

Araújo et al., 

(2009) 

12 Mesorregiões Mineiras IBGE Censos (1970, 

1980, 1990 e 2000) 

1970-2000 Decomposição de Shapley Resultados distintos entre as 12 

mesorregiões 

Menezes e 

Vasconcellos 

(2007) 

Estados Brasileiros  PNAD 1981-2000 Decomposição da pobreza e 

estimações 

Resultados distintos entre os 

estados 

TOCHETTO et 

al., (2004) 

10 Estados brasileiros (BA, 

CE, DF, MG, PA, PR, PE, 

RJ, RG e SP) 

 

IPEA e IBGE 

 

1985-1999 

MQO Apenas os estados CE e DF 

reduziram a pobreza  

 

Ribeiro et al., 

(2015) 

 

27 UFs 

 

IBGE Censos  

2000-2010 

 

2000-2010 

 

Curva de crescimento e pobreza, 

curva de Lorenz 

As regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste reduziram a 

pobreza e 10 UFs tiveram 

crescimento pró-pobre. 

Salvato, M. A.; 

Junior, A. F.; 

Shikida, C. D. 

(2013) 

 

Todos os municípios 

brasileiros 

 

 

IBGE Censos  

 

1990-2000 

MQO O crescimento pró-pobre 

aconteceu em algumas 

mesorregiões e microrregiões 

brasileiras. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 - METODOLOGIA 

 

Este capítulo está organizado em três partes, de modo que a subseção 4.1 refere-se ao 

modelo empírico sugerido por Ravallion e Datt (2002). Posteriormente, na subseção 4.2 detalha-se 

a metodologia econométrica utilizada e por fim, a subseção 4.3 descreve os dados utilizados. 

 

4.1 - Modelo Empírico 

 

Conforme delineado no presente trabalho, a metodologia a ser apresentada visa subsidiar a 

avaliação da presença do crescimento pró-pobre para o Brasil. Neste sentido, observa-se a relação 

entre o crescimento econômico, os setores produtivos e as políticas de assistência social sobre a 

pobreza. Para tanto, propõe se estimar a equação (1) por um modelo com dados em painel: 

 

𝑃𝑖𝑡𝑗 = 𝛼𝑖 + β1𝑙𝑝𝑖𝑏𝑖𝑡 +  𝛽2𝑝𝑣𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝑝𝑣𝑎𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4𝑝𝑣𝑎𝑠𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽5𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 +  𝛽6𝑙𝑝𝑏𝑓𝑖𝑡 + ⋯ 

+ 𝛽7𝑙𝑝𝑐𝑑𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙𝑏𝑝𝑐𝑖𝑖𝑡 + 𝐿𝑡 +  𝜇𝑖𝑡𝑗      (1) 

 

em que,  𝑃𝑖𝑡𝑗 é a pobreza familiar per capita do indivíduo j; medida pela renda do estado i (1,...,N) 

no período t (1,...,T), 𝛼𝑖  é a heterogeneidade não observada para o estado i, 𝑙𝑝𝑖𝑏𝑖𝑡 é o PIB estadual 

do estado i no período t, 𝑝𝑣𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 é a produtividade do setor industrial em relação ao PIB do estado 

i no período t, 𝑝𝑣𝑎𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑡 é a produtividade do setor agrícola em relação ao PIB do estado i no 

período t, 𝑝𝑣𝑎𝑠𝑒𝑟𝑖𝑡 é a produtividade do setor de serviços em relação ao PIB do estado i no período 

t, 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 é o índice de Gini do estado i no período t, 𝑙𝑝𝑏𝑓𝑖𝑡 número de beneficiados do Programa 

Bolsa Família do estado i no período t, 𝑙𝑝𝑐𝑑𝑖𝑡 número de pessoas com deficiência do estado i no 

período t que recebem o Benefício de Progressão Continuada (BPC), 𝑙𝑏𝑝𝑐𝑖𝑖𝑡 número de pessoas 

idosas que recebem o BPC, 𝐿𝑡 é a dummy de ano no período t e 𝜇𝑖𝑡𝑗 é o termo erro de estado i no 

período t para cada indivíduo j.  

A partir do trabalho de Ravallion e Datt (2002) a variável 𝑃𝑖𝑡𝑗 é escolhida para verificar o 

nível de pobreza familiar, para a presente análise são utilizadas duas abordagens, em que, a primeira 

utiliza-se a remuneração da renda e a segunda refere-se a classificação da pobreza de acordo com 

a metodologia do Banco Mundial. De acordo com o Banco Mundial (2019), desde de 2015 

considera como linha da pobreza pessoas que vivem com até US $5,50 diários. Estima-se que no 
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Brasil em 2017, 43,4 milhões de pessoas que viviam com US $ 5,50, isto é, possuem renda per 

capita mensal de até R$ 399,00. Nesse sentido, BM (2019) divide a classificação da pobreza em 

três níveis: (i) até US S 1,90 por dia ou R$ 138,00 per capita mensal; (ii) até US $ 3,30 por dia ou 

R$ 231,00 per capita mensal e (iii) até US $ 5,50 por dia ou R$ 399,00 per capita mensal.  

A metodologia utilizada pelo pelo Governo Federal é diferente da adotada pelo BM. Osorio 

e Soares (2014) salientam que em 2014, de acordo com o Decreto nº 8.232, defini-se como pobreza,  

as pessoas que possuíam renda per capita de até R$154,00 mensais e extrema pobreza, as pessoas 

que possuíam renda per capita de até R$ 77,00 mensais. Ao comparar as abordagens de faixa de 

pobreza, observa-se que classificação utilizada pelo Governo Federal considera a renda até 

R$154,00 e a abordagem do BM considera a renda até R$399,00.  

Além disso, ao comparar as faixas de pobreza nacional e internacional, observa-se que a 

categoria pob1 utilizada nesta dissertação engloba pessoas situadas na faixa de extrema pobreza e 

pobreza de acordo com a metodologia nacional. E a faixa pob2 engloba pessoas situadas na faixa 

de pobreza e pessoas que para o Governo Federal não são mais consideradas pobres, por fim, a 

faixa pob3 para a abordagem nacional não é calculada. Para a presente análise optou-se pela 

abordagem proposta pelo BM para que seja possível avaliar os resultados obtidos com a literatura 

internacional 10.  

 A variável  𝑙𝑝𝑖𝑏𝑖𝑡 foi escolhida baseado em Ravallion e Datt (2002) e Menezes e 

Vasconcellos (2007) que sugerem que o crescimento do PIB apresenta correlação com a redução 

da pobreza. Christiaensen et al., (2011) descreve que setores da economia que possuem grande 

participação do PIB estão correlacionados com a redução da pobreza, dessa forma, utiliza-se as 

variáveis 𝑝𝑣𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡, 𝑝𝑣𝑎𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑡 e 𝑝𝑣𝑎𝑠𝑒𝑟𝑖𝑡 para verificar tal correlação.  

Ravallion e Datt (2002), Kakwani et al., (2006), Son e Kakwani (2008) e Menezes e 

Vasconcellos (2007) reforçam que a redução da desigualdade corrobora para obter a redução da 

pobreza, logo, utiliza-se a variável 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 como indicador da desigualdade. Analisa-se também a 

correlação existente entre os programas de transferências de renda e a redução da pobreza, 

Seshamani (2001), Besley e Cord (2006) e Son (2004) sugerem que os programas de transferência 

de renda, permite um aumento da renda e podendo permitir a redução da pobreza, baseando nisso, 

utiliza-se as variáveis 𝑙𝑝𝑏𝑓𝑖𝑡, 𝑙𝑝𝑐𝑑𝑖𝑡 e 𝑙𝑏𝑝𝑐𝑖𝑖𝑡 que são referentes aos programas do Bolsa Família 

 
10 Para mais detalhes sobre a diferenças metodológicas entre a abordagem utilizada pelo Banco Mundial e pelo Governo 

Federal do Brasil ver Tronco e Ramos (2017).  
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(BF) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 11.  

O BF12 é um programa assistencial destinado a famílias situadas nas faixa de pobreza e 

extrema pobreza, a partir da classificação utilizada pelo Governo Federal. Desde a sua formulação 

em 2003, o desenho do programa sofreu algumas alterações e reajustes. Os valores do benefício 

recebido dependerá de três fatores: i) classificação perante a linha da pobreza nacional, ii) número 

de crianças de 0 a 15 anos que a residência possui e iii) número de jovens de 16 e 17 anos que a 

residência possui13.  

O BPC é um benefício concedido por meio da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

no valor de um salário mínimo, esse benefício é destinado a pessoas que possuem mais de 65 anos. 

Para ter acesso ao benefício, o requerente não pode receber nenhum benefício de seguridade social 

e ter renda per capita mensal de até ¼ do salário mínimo vigente. Além dos idosos, as pessoas com 

deficiência (PcD) também tem direito ao benefício. Considera como PcD, as pessoas que possuem 

algum tipo de inaptidão cognitiva, sensorial ou física. Para ter acesso ao benefício, o requerente 

precisa atender as pré-condições descritas na Lei 8.742/93, logo o BPC14 atende a dois grupos 

distintos. 

Ademais, Seshamani (2001) justifica que a heterogeneidade regional é um elemento 

importante que precisa ser controlado, 𝛼𝑖   engloba as heterogeneidades não observadas ou efeito 

não observado, essas variáveis são fixas ao longo do tempo, por exemplo, cultura, tipo de governo 

(tem uma variabilidade pequena) e localização. 

Para a realização das estimativas de dados em painel do modelo (1) uma das formas mais 

imediatas seria por meio das médias dos indivíduos para cada estado para as variáveis de pobreza. 

No entanto, este tipo de procedimento pode acarretar em viés de composição da amostra, por se 

tratar de uma variável de renda do trabalho correlacionadas com atributos individuais. Mais 

especificamente, o componente de erro, 𝜇𝑖𝑡𝑗, como especificado na equação (1), seria positivamente 

correlacionado entre os indivíduos da mesma região que compartilham o mesmo mercado de 

 
11 De acordo com o Lei 8.742/93, o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é uma transferência 

de renda no valor de um salário mínimo vigente, destinado a pessoas idosas que possuem acima de 65 ou a pessoas 

portadoras de deficiência (PcD). 
12 O detalhamento sobre a composição e a história do Programa Bolsa Família ver Soares et al., (2006) e Osório e 

Soares (2014) 
13 De acordo com o Decreto nº 8.232, somente as famílias que estão na extrema pobreza tem o direito de receber o 

benefício básico. O benefício variável referente ao número de crianças de 0 a 15 anos poderá ser pago para até 5 

crianças e o benefício variável jovem, que engloba jovens de 16 a 17 anos pode ser pago para até 2 jovens.  
14 Para detalhes sobre o Benefício de Prestação Contínua ver Soares et al., (2006). 
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trabalho, e as estimativas convencionais viesariam o efeito das variáveis agregadas regionais 

significativamente para baixo, tornando o modelo inconsistente (MOULTON, 1990; SANTOLIN 

e ANTIGO, 2020, no prelo)15.  

Para tratar do viés de composição, Baltagi et al., (2009) sugerem realizar um procedimento 

de dois estágios, pelo qual, no primeiro estágio controla-se o viés de composição na regressão de 

dados em painel por meio de uma regressão cross-section sobre os atributos individuais para cada 

região i. Mais especificamente, o primeiro estágio cross-section consiste em realizar o seguinte 

procedimento:  

 

𝑃𝑖𝑗𝑡 =  𝛼0𝑡 + 𝛼𝑖𝑡 + ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑘𝛽𝑘

𝐾

𝑘

+ 𝜇𝑖𝑗𝑡                                                                (2) 

 

em que, 𝛼0𝑡 é o termo do intercepto, 𝛼𝑖𝑡 é a dummy de cada UF multiplicado pela dummy de ano; 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑘 controlam os atributos dos indivíduos j. Os coeficientes estimados dos atributos individuais 

𝛽𝑘 são constantes ao longo da amostra, e 𝛼𝑖𝑡 possui valores médios para cada estado i no ano t 

corrigidos dos efeitos dos atributos individuais. Em termos de estimativa de dados em painel, o 

termo 𝛼𝑖𝑡 substitui as variáveis que mensuram a pobreza na equação (1), logo o modelo em painel 

passa a ser estimado como: 

 

𝛼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑙𝑝𝑖𝑏𝑖𝑡 +  𝛽2𝑝𝑣𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝑝𝑣𝑎𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4𝑝𝑣𝑎𝑠𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽5𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 +  𝛽6𝑙𝑝𝑏𝑓𝑖𝑡 + ⋯ 

+ 𝛽7𝑙𝑝𝑐𝑑𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙𝑏𝑝𝑐𝑖𝑖𝑡 + 𝐿𝑡 +  𝜇𝑖𝑡          (3) 

 

em que, o termo de erro idiossincrático 𝜇𝑖𝑡 perde a conotação individual j, anteriormente atribuído 

na equação (1). 

  

 
15 Silva et al., (2015) destacam que o cell means consiste em efetuar uma agregação pela média, ou seja, só uma parcela 

da amostra é representada e não a sua totalidade, ao efetuar esse corte de forma arbitrária os coeficientes mensurados 

podem apresentar resultados espúrios. 
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4.2 - Metodologia Econométrica 

 

4.2.1 - Modelo com Dados em Painel     

 

A abordagem de dados em painel permite empilhar as informações para as UFs ao longo 

do tempo, o que aumenta os graus de liberdade referente ao número de variáveis utilizadas. Além 

disso, o modelo com dados em painel permite estimar o efeito médio para o Brasil, a partir da 

análise econométrica entre variáveis de interesse, quais sejam, os programas federais de 

transferência de renda (BF e BPC) e o crescimento econômico setorial do PIB, sobre a pobreza. 

Modelos clássicos com dados em painel podem assumir o formato de Efeito Aleatório (EA) ou de 

Efeito Fixo (EF). Para a estimativa com dados em painel com EA Wooldridge (2002) sugeriu que 

os seguintes pressupostos devem ser observados:  

 

EA 1: a)𝔼(µ𝑖𝑡|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑇 , α𝑖) = 0 , 𝑡 = 1, … . , 𝑇 

           b) 𝔼(α𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑇) = 0 ⟹ 𝔼(α𝑖) = 0 

EA 2: 𝑅𝑎𝑛𝑘𝔼(𝑋′𝑖Ω
−1𝑋𝑖) = 𝐾 

EA3: a)𝔼(𝜇𝑖𝜇𝑖
′|𝑥𝑖,α𝑖) = 𝜎𝑢

2𝕀𝑇 

          b) 𝔼(α𝑖
2|𝑥𝑖,) = 𝜎α

2 

 

Se os pressupostos EA1 a EA3 são observados de Efeito Aleatório (EA) são consistentes, 

e a heterogeneidade não observada não precisa ser modelada.  

A principal diferença entre os estimadores EA e EF é como a variável 𝛼𝑖 é modelada. O estimador 

de EA busca tratar a heterogeneidade não observada a partir da premissa que 𝛼𝑖 é uma observação 

apurada de forma aleatória e não está correlacionada com as variáveis explicativas. No modelo EA 

o 𝛼𝑖 está no termo de erro, logo, ao utilizar essa abordagem, assume-se que existe uma 

autocorrelação entre o termo de erro e as variáveis explicativas. Nesse sentido, Wooldridge (2002) 

destaca que a hipótese EA1:a) assume que as variáveis explicativas não estão correlacionadas com 

a variável aleatória em nenhum período do tempo e EA1:b) descreve a ortogonalidade existente 

entre 𝛼𝑖 e 𝑥𝑖,𝑡.  

Partindo do pressuposto de que existe autocorrelação serial o estimador de Mínimos 

Quadrados Generalizados (MQG) é o método indicado para o modelo EA; além disso, a hipótese 
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2 indica a utilização de uma matriz de variância eficiente16. Deste modo, a hipótese EA3 assume 

a covariância das variáveis explicativas com o efeito não observado igual a zero17. 

No método de EF Wooldridge (2002) sugeriu que os seguintes pressupostos devem ser 

observados: 

 

EF 1:𝔼(µ𝑖,𝑡|𝑥𝑖 , 𝛼𝑖) = 0, 𝑡 = 1,2, … , 𝑇.  

EF 2:𝑅𝑎𝑛𝑘 (∑ 𝔼𝑇
𝑡=1 (𝑥′̈ 𝑖𝑡�̈�𝑖𝑡)) = 𝑘 

 

A condição EF1 indica que as variáveis explicativas não estão correlacionadas com os 

termos de erro, equivalente a 𝑐𝑜𝑣 (𝑥𝑖,𝑡, 𝛼𝑖.𝑡) ≠ 0. Na condição EF2, as colunas da matriz 𝑥′são 

linearmente independentes.  

Para estimar a equação (1) é necessário que não exista correlação entre �̈� e �̈� , o que implica 

que a covariância entre 𝑥𝑖,𝑡  e 𝛼𝑖.𝑡  seja diferente de zero. O estimador EF pode ser utilizado para 

resolver o problema da heterogeneidade não observada, em que, o 𝑥𝑖 é correlacionado com o 𝛼𝑖. 

Para verificar a existência ou não dessa correlação de 𝛼𝑖 com 𝑥𝑖, Greene (2003) indica a utilização 

do teste de Hausman, que apresenta o seguinte teste de hipótese: 

 

Ho: 𝛼𝑖 não está relacionado com 𝑥𝑖 

H1: 𝛼𝑖 está relacionado com 𝑥𝑖  

 

O teste interpreta os resultados da seguinte forma: se a hipótese nula for aceita as evidências 

estatísticas indicam que não houve correlação de 𝛼𝑖 com 𝑥𝑖. Portanto, o modelo de EA deverá ser 

o utilizado, caso a hipótese nula seja rejeitada, o modelo de EF será o utilizado.  

 

4.2.2 - Variável dependente categórica 

 

 A equação (2) define as características das variáveis que irão mensurar a pobreza, 

𝑃𝑖𝑗𝑡  corresponde a classificação das faixas de pobreza para os indivíduos que compõem a amostra, 

 
16 Ver Wooldridge (2002), p. 257 
17 Ver Wooldridge (2002), p. 259 
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de acordo com a metodologia utilizada pelo BM (2019). Observa-se então que y não é uma variável 

contínua, isto é, y representa as faixas de pobreza e não o valor renda per capita das pessoas. 

Wooldridge (2016) indica que quando y é uma variável categórica os estimadores MQO e MQG 

não são aplicáveis, nesse caso as abordagens aconselhadas são o Modelo de Probabilidade Linear 

(MPL), Logit e Probit, métodos que permitirão obter resultados sem viés. 

 

4.2.2.1 - Modelo de Probabilidade Linear (MPL) 

 

O MPL consiste na variável dependente y assumir dois valores: zero ou um, sendo um a 

ocorrência de sucesso do evento e zero caso contrário, nesse caso o 𝛽𝑗 apresenta a mudança da 

probabilidade de sucesso quando 𝑥𝑗 muda. Assim, a equação (3) pode ser estimada utilizando 

eventos qualitativos, para essa abordagem, o método por MPL utiliza-se os mesmos mecanismos 

do estimador de MQO (WOOLDRIDGE, 2016). 

De acordo com Wooldridge (2016), a interpretação dos coeficientes consiste em observar 

que uma alteração na variável independente (xj) muda a probabilidade de ocorrência de y=1. O 

MPL tem algumas desvantagens, como por exemplo, obter valores de coeficientes que extrapole 

[0,1], isto é, pode-se obter resultados negativos ou maiores que um. Outro problema destacado por 

Wooldridge (2016 p. 251) “is that a probability cannot be linearly related to the independent 

variables for all their possible values”. Apesar das desvantagens, esse modelo é indicado quando 

os valores das variáveis independentes estão próximos da média amostral. Entretanto, se as 

probabilidades estão distantes da média, Wooldridge (2016) salientou que o MPL não é a mais 

apropriada, a não ser que seja efetuado um controle, a partir das proporções das predições para 

ponderação, por exemplo, 𝑦�̃� = 1 se 𝑦�̂�  ≥ 0,5 e 𝑦�̃� = 0 se 𝑦�̂�  ≤ 0,5 resultando em uma 

probabilidade que estará [0,1].  Além disso, Baltagi (2008) indicou a necessidade do uso de uma 

matriz para corrigir a heteroscedasticidade existente no modelo de MPL, caso não utilize o modelo 

robusto, o erro padrão será tendencioso e a estatística de inferência será enganosa.  

 

“If the main purpose is to estimate the partial effect of xj on the response 

probability, averaged across the distribution of x, then the fact that some predicted 

values are outside the unit interval may not be very important” (WOOLDRIDGE, 

2002, p. 464). 
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Por fim, Wooldridge (2016) destaca que o MPL quebra o pressuposto da hipóteses de 

Gauss-Markov, ou seja, como y  é uma variável dicotômica a sua variância não atende as 

características, exceto quando a probabilidade não depende das variáveis explicativas, situação que 

não acontece neste presente estudo, ao utilizar esse método pode-se obter estimações distorcidas.  

 

4.2.2.2 - Modelo para resposta binária: Logit e Probit 

 

O modelo de resposta binária visa obter a probabilidade de ocorrência do evento sem 

acarretar nos problemas apresentados pelo MPL, utiliza-se a nomenclatura resposta binária, pois a 

variável y avalia a participação ou não participação de um determinado evento acontecer. Busca-

se então, explicar os efeitos de 𝑥𝑗 na probabilidade de resposta 𝑃(𝑦 = 1|𝑥). Para o presente 

trabalho, y avaliará se o indivíduo estar localizado na faixa de pobreza ou não estar localizado na 

faixa de pobreza. 

Wooldridge (2016) destaca que diferente do modelo MPL, os modelos de resposta binária 

possuem coeficientes que assumem valores estritamente entre [0,1]. Os modelos logit e probit se 

diferem nas funções de distribuição acumulada (f.d.a); o modelo logit apresenta características f.d.a 

de uma distribuição t com 7 graus de liberdade; o modelo probit apresenta características f.d.a de 

uma distribuição normal ou de uma t com ∞ graus de liberdade. Os resultados obtidos nas 

estimações logit e probit irão diferir se existir várias observações situadas nas caudas das 

respectivas f.d.a. (BALTAGI, 2008). O estimador utilizado para o presente modelo é o MV, uma 

vez que se trabalha com respostas binárias não lineares, e os métodos de MQO e MQG não são 

aplicáveis (WOOLDRIDGE, 2016). 

 

4.3 - Dados  

 

Para cumprir o objetivo desta pesquisa, são utilizados os dados do IBGE referente aos 

microdados da PNAD18 e do IPEA19 para o período 2004-2014, disponíveis nos sites das 

respectivas instituições. A partir dos anos 2000 o cenário da economia brasileira apresenta 

características de estabilidade econômica, ampliação e consolidação de programas sociais 

 
18 Endereço eletrônico PNAD https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9127-pesquisa-nacional-por-

amostra-de-domicilios.html?=&t=microdados  
19 Endereço eletrônico IPEA http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?=&t=microdados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?=&t=microdados
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
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comparada a década de 1990. Nesse período, o país ampliou a capacidade econômica, atraiu 

investimento estrangeiro e apresentou indicadores de redução na desigualdade de renda e pobreza. 

Além dos indicadores do crescimento do PIB e das variáveis de interesse: mercado de trabalho e 

transferência de renda, existem também variáveis de controle que são necessárias para compor a 

matriz X e obter parâmetros consistentes. 

A PNAD utilizada neste trabalho tem a periodicidade anual, com informações para o Brasil, 

grandes regiões, estados e regiões metropolitanas, contendo informações sobre os domicílios e 

moradores, por exemplo, população, educação, trabalho, habitação entre outras características 

gerais. Em 2016, o IBGE alterou a abordagem metodológica utilizada na PNAD, a PNAD 

Contínua20 substituiu a PNAD, por ter uma cobertura maior e por apresentar informações 

trimestrais sobre a população. Mas, para cumprir com o objetivo do presente estudo, acredita-se 

que o período de avaliação de 5 semestres seja curto para verificar as propostas iniciais já 

destacadas (KAKWANI et al., 2006). 

Dessa maneira, serão utilizados os dados da PNAD ao invés dos dados da PNAD Contínua, 

junto com os dados do Ipeadata, com informações econômicas anuais sobre o governo, por 

exemplo, PIB estadual, gastos do governo, programas de transferência de renda entre outras 

informações. 

 

4.3.1 – Dados para o Primeiro Estágio cross-section 

 

Para o presente trabalho serão utilizadas as variáveis destacadas no Quadro 3, referente a 

primeira etapa dos resultados. Verifica-se que para o período avaliado, 2004-2014 não existem 

variáveis que mensuram exclusivamente a possibilidade do entrevistado ser beneficiado ou não 

beneficiado do programa BF, durante o período avaliado.  

Os dados da variável logsalh correspondem aos valores recebidos por horas trabalhadas dos 

indivíduos presentes na amostra em log. Os valores da renda recebidas do trabalho/hora e da renda 

familiar per capita, que foram utilizados para formar as variáveis de pobreza, foram deflacionados 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) tendo como base os valores para o ano de 

2017. As variáveis pob1, pob2 e pob3 são baseadas na classificação e metodologia utilizados pelo 

 
20 De acordo com a Nota técnica do IBGE (2015), a PNAD contínua foi implementada em janeiro de 2012 com 

informações trimestrais para todo o território nacional e a partir de 2016 a PNAD Contínua substitui a PNAD. 
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BM (2019), tendo os valores para o ano de 2017, nesse estudo não foi utilizada a classificação e 

metodologia utilizadas para linha da pobreza nacional. Kakwani et al., (2006) e Menezes e 

Vasconcellos (2007) destacaram que a educação é um instrumento eficiente para validar e 

acompanhar os resultados de políticas voltadas para a redução da pobreza, e, para o presente estudo, 

a variável anest permitirá esse acompanhamento. 

 

Quadro 3 – Variáveis utilizadas no primeiro estágio cross-section21 

Variável Descrição 

logsalh Logaritmo natural do salário hora real, a preços de 2017 

pob1 

Dummy de faixa de pobreza 1, assume 1 se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 138 e 0 

caso contrário 

pob2 

Dummy de faixa de pobreza 2, assume 1 se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 231 e 0 

caso contrário 

pob3 

Dummy de faixa de pobreza 3, assume 1 se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 339 e 0 

caso contrário 

anest Média dos anos de estudo 

idade Idade  

idade2 Idade ao quadrado 

nao_branco Dummy de raça, assume 1 se a pessoa for não branca e 0 caso contrário 

mulher Dummy de sexo, assume 1 se for do sexo feminino e 0 caso contrário 

informal Dummy mercado de trabalho, assume 1 se for trabalho informal e 0 caso contrário 

rm Dummy de região, assume 1 se a pessoa reside na região metropolitana e 0 caso contrário 

urb Dummy de área, assume 1 se a pessoa reside em uma área urbana e 0 caso contrário 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 

 

As variáveis idade, nao_branco e mulher se justificam pois permitem maior focalização 

das pessoas que estão na linha da pobreza. A partir das informações dos indivíduos que compõem 

a amostra é possível realizar e aprimorar os desenhos que serão aplicados nas políticas, para obter 

o crescimento pró-pobre. Utiliza-se também as informações de rm e urb para comparar se as 

suposições assumidas pelos autores Klasen (2003) e Ribeiro et al., (2015) serão verificadas, logo, 

Besley e Cord (2006) afirmaram que a maior parte da população situada na linha da pobreza 

encontra-se na informalidade e para verificar essa hipóteses será utilizada a variável informal. No 

presente trabalho considera-se informal indivíduos que na data da pesquisa informaram que 

trabalham sem carteira assinada, que trabalham sem remuneração ou que são conta-própria.  

 
21 As variáveis escolhidas para a presente análise se basearam na revisão de literatura, pois auxiliam na focalização e 

no controle do objeto de estudo. Não é o objetivo do presente trabalho levantar conceitos, debater e elucidar questões 

de problematização das variáveis utilizadas.  
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A PNAD divide as atividades de trabalho em treze ramos da economia, já o grupo 

ocupacional é dividido em 10 subgrupos (ver Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Ramos de atividades e grupos ocupacionais 
Ramos de Atividade (ram) Grupos Ocupacionais (group) 

1 Agrícola 1 Dirigentes em geral 

2 Indústria  2 Profissionais das ciências e das artes 

3 Indústria de transformação 3 Técnicos de nível médio 

4 Construção 4 Trabalhadores dos serviços administrativos 

5 Comércio e reparação 5 Trabalhadores dos serviços 

6 Alojamento e alimentação 6 Vendedores e prestadores de serviço do comércio 

7 Transporte, armazenagem e comunicação 7 Trabalhadores agrícolas 

8 Administração pública 8 
Trabalhadores da produção de bens e serviços, e da 

reparação e manutenção 

9 Educação, saúde e serviços sociais 9 Membros das forças armadas e auxiliares 

10 Serviços domésticos 10 Ocupações mal definidas ou não declaradas 

11 Outros serviços coletivos, sociais e pessoais   

12 Outras atividades   

13 Atividades mal definidas ou não declaradas   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD 

 

4.3.2 – Dados para o Segundo Estágio em painel 

 

Para realizar o segundo estágio da metodologia proposta, o Quadro 5 descreve as variáveis 

que serão utilizadas nessa etapa do trabalho. Os dados da variável lpib correspondem aos valores 

referentes ao PIB presente na amostra em log e foi deflacionado pelo deflator implícito do PIB, 

tendo como base os valores para o ano de 2017. Christiaensen et al., (2011), destacaram que os 

setores da economia que possuem maiores contribuições no PIB devem ser analisados, são eles: 

agricultura, indústria e o setor de serviços, por terem grande participação na composição do PIB as 

variáveis pvaind, pvaagro e pvaserv descrevem o valor agregado desses setores. 

 Seshamani (2001), Besley e Cord (2006) e Son (2004) afirmaram que os programas de 

transferências de renda possibilitam o aumento da renda. Desta forma, considerando o presente 

recorte amostral utilizado, as variáveis lpbf, lpcd e lbpci descrevem o tipo de benefícios dado pelo 

governo, sendo considerado um tipo de transferência de renda. O lpbf refere-se ao número de 

beneficiados do BF em log, o BF é um programa assistencial criado em 2003 que surgiu a partir da 

junção de programas já existentes, como o Auxílio Gás e o Bolsa Escola. O lbpci refere-se ao log 

do número de pessoas que recebem o BPC por serem idosos e o lpcd é o log do número de pessoas 

que recebem o BPC por serem pessoas com deficiência (PcD). Por fim, as variáveis pob1_ramo, 

pob2_ramo e pob3_ramo, pob1_g_ocup, pob2_g_ocup e pob3_g_ocup são referentes a abordagem 
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utilizada no primeiro estágio cross-section.22 No próximo capítulo será apresentado um panorama 

dos principais resultados encontrados. 

 

 Quadro 5 – Variáveis utilizadas no segundo estágio de dados em painel 

Variável Descrição 

lpib Logaritmo natural do Produto Interno Bruto, a preços de 2017 

pvaind  Produto do Valor Agregado da Indústria  

pvaagro  Produto do Valor Agregado da Agricultura  

pvaserv Produto do Valor Agregado de Serviços 

gini  Índice de Gini  

lpbf  Logaritmo natural do número de beneficiados do Programa Bolsa Família 

lpcd  Logaritmo natural do número de pessoas com deficiência que recebem BPC 

lbpci Logaritmo natural do número de idosos beneficiados pelo BPC 

logit_pob1 Probabilidade de chances do indivíduo está situado na faixa de pobreza 1  

logit_pob2 Probabilidade de chances do indivíduo está situado na faixa de pobreza 2  

logit_pob3 Probabilidade de chances do indivíduo está situado na faixa de pobreza 3  

pob1_ramo 

Pobreza 1, se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 138 dado a remuneração do ramo 

de atividade 

pob2_ramo 

Pobreza 2, se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 231 dado a remuneração do ramo 

de atividade 

pob3_ramo 

Pobreza 3, se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 339 dado a remuneração do ramo 

de atividade 

pob1_g_ocup 

Pobreza 1, se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 138 dado a remuneração do grupo 

de ocupação 

pob2_g_ocup 

Pobreza 2, se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 231 dado a remuneração do grupo 

de ocupação 

pob3_g_ocup 

Pobreza 3, se a renda familiar per capita mensal é de até R$ 339 dado a remuneração do grupo 

de ocupação 

mqo_ramo Logaritmo natural da renda a partir dos ramos de atividade no primeiro estágio cross-section 

mqo_g_ocup 

Logaritmo natural da renda a partir dos grupos de ocupação obtidos no primeiro estágio cross-

section 

mpl_pob1 Média da faixa de pobreza 1 obtido no primeiro estágio cross-section 

mpl_pob2 Média da faixa de pobreza 1 obtido no primeiro estágio cross-section 

mpl_pob3 Média da faixa de pobreza 1 obtido no primeiro estágio cross-section 

mpl_renda Logaritmo natural dos salários obtidos no primeiro estágio cross-section 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA e PNAD. 

  

 
22 Ver Tabela 2 do presente trabalho. 
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5 - RESULTADOS 

 

Após apresentada a metodologia, este capítulo detalha-se os resultados obtidos das análises 

descritivas e estimações econométricas. O capítulo está dividido em duas subseções de resultados, 

na seção 5.1 refere-se aos resultados da abordagem do primeiro estágio em cross-section e a seção 

5.2 têm-se os resultados da segunda etapa para dados em painel. 

 

5.1 - Resultados Primeiro Estágio cross-section 

 

O objetivo dessa subseção é detalhar os resultados referentes a equação 2 (ver 4.2.1). A 

Tabela 1 apresenta os resultados da análise descritiva realizada para os dados utilizados no primeiro 

estágio cross-section. Conforme pode ser observado, a média de salário/hora observada para 

amostra foi de R$ 6,60, a preços de 2017. Considerando os valores mínimos e máximo da amostra 

utilizada, observa-se que os valores hora recebidos estão em um intervalo de R$ 0,0033 até R$ 

10.667,95, em termos de salário/hora, evidenciando a desigualdade dos rendimentos do trabalho. 

Ao analisar os resultados de pobreza segundo a classificação feita pela BM, é possível 

constatar que, 3,96% da população possui uma renda per capita de até R$ 138,00 mensais, 10,70% 

da população possui uma renda per capita de até R$ 231,00 mensais e 19,97% da população 

possuem uma renda per capita de até R$399,00 mensais. Considerando os pesos amostrais, foram 

utilizadas 1.739.349 observações, sendo que 347.306 pessoas estão distribuídas entre as três faixas 

de pobreza, isto é, 19,97% da amostra do presente estudo é composta por pessoas pobres de acordo 

com o BM. 

A média de anos de estudo da amostra é de 9,08 anos, indicando que, em média, a população 

que compõe a amostra completou o ensino fundamental II. Ao analisar somente as pessoas situadas 

na faixa de pobreza, a média de ano de estudos cai para 6,12 anos, indicando que a população 

possui o ensino fundamental II incompleto. Ao se observar as médias dentro das faixas de pobreza, 

os resultados indicam que, em média, a população situada na faixa pob1 possui 4,70 anos de 

estudos, ou seja, o ensino fundamental I incompleto. Já as pessoas situadas na faixa pob2, possuem 

em média, 5,45 anos de estudo, isto é, o ensino fundamental II incompleto. Pessoas situadas na 

faixa pob3, possuem em média 6,12 anos de estudo, logo não completaram o ensino fundamental 
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II.  Entretanto, ao considerar os valores mínimos e máximos existentes, observa-se que, a média de 

anos de estudos está no intervalo de 1 a 16 anos.  

 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis que Compõem as Regressões em Primeiro 

Estágio cross-section para os atributos individuais determinantes da renda e da pobreza 

Variáveis Média Desvio Padrão Min Max 

logsalh 1,8897 0,8753 -5,7104 9,2750 

pob1 0,0361 0,1865 0 1 

pob2 0,0964 0,2951 0 1 

pob3 0,1804 0,3845 0 1 

anest 9,0892 4,2941 1 16 

idade 36,5463 11,7810 18 64 

idade2 1474,4260 920,9309 324 4096 

nao_branco 0,5039 0,5000 0 1 

mulher 0,4025 0,4904 0 1 

informal 0,5163 0,4997 0 1 

rm 0,3385 0,4732 0 1 

urb 0,8693 0,3370 0 1 

grocup1 0,0287 0,1670 0 1 

grocup2 0,0658 0,2479 0 1 

grocup3 0,0723 0,2589 0 1 

grocup4 0,0976 0,2967 0 1 

grocup5 0,2249 0,4175 0 1 

grocup6 0,1131 0,3168 0 1 

grocup7 0,1133 0,3170 0 1 

grocup8 0,2818 0,4499 0 1 

grocup9 0,0020 0,0449 0 1 

grocup10 0,0005 0,0213 0 1 

ram1 0,1153 0,3194 0 1 

ram2 0,0089 0,0938 0 1 

ram3 0,1579 0,3646 0 1 

ram4 0,0912 0,2879 0 1 

ram5 0,1928 0,3945 0 1 

ram6 0,0438 0,2046 0 1 

ram7 0,0615 0,2402 0 1 

ram8 0,0238 0,1524 0 1 

ram9 0,0754 0,2640 0 1 

ram10 0,0894 0,2853 0 1 

ram11 0,0463 0,2101 0 1 

ram12 0,0918 0,2887 0 1 

ram13 0,0020 0,0450 0 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
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Os indivíduos que compõem a amostra possuem, em média, 36,54 anos, e possuem entre 

18 anos até 64 anos, sendo 40,25% por mulheres e 50,39% por pessoas não brancas. Ao analisar 

somente as pessoas que estão na linha da pobreza, verifica-se que, em média, os indivíduos 

possuem 35,97 anos (pob1), 35,66 anos (pob2) e 35,51 (pob3). Em que, 32,45% por mulheres 

(pob1), 32,03% (pob2) e 33,62 (pob3), respectivamente. 

Avaliando os dados para o mercado de trabalho, 51,63% das pessoas estão na 

informalidade, ou seja, não trabalham com carteira assinada ou são conta-própria, o que leva a 

conclusão preliminar de que, em média, uma porção considerável dos indivíduos analisados não 

conseguiram empregos com carteira assinada ou preferiram a informalidade. Ao analisar somente 

as pessoas na linha da pobreza, a proporção de pessoas que estão na informalidade aumenta, sendo 

de 93,21% (pob1), 82,41% (pob2) e de 74,53% (pob3). 

No mais, quando observada a localização verificou-se que 33,85% da amostra é formada 

por pessoas residentes das regiões metropolitanas e 86,93% estavam localizadas em áreas urbanas. 

No entanto, ao avaliar os dados para os grupos de ocupações e os ramos de atividade destacam-se 

que 50,67% da amostra é composta por trabalhadores de serviços, bens e reparação. Por outro lado, 

47,49% da amostra está distribuída entre os ramos do setor agrícola, industrial e comércio. Ao se 

analisar as faixas de pobreza, a composição da amostra para grupos de ocupações e ramos de 

atividade tem as seguintes características: Na faixa pob1, 46,41% é composta por trabalhadores de 

serviços, bens e reparação; e 62,92% encontram-se nos ramos dos setores agrícola, industrial e 

comércio. Na faixa pob2, 53,30% da amostra está em ocupações de serviços e bens de reparação; 

e 57,33% estão nos ramos agrícola, industrial e comércio. Por fim, na faixa pob3, 57% estão em 

ocupações de serviços e bens de reparação; 53,59% estão nos ramos de atividades agrícola, 

industrial e comércio. A seguir serão apresentados os resultados considerando os atributos da renda 

e da pobreza. 

 

5.1.1 - Atributos individuais determinantes da renda e da pobreza 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados realizados para as estimações em primeiro estágio, 

considerando como variáveis dependentes a renda e as faixas de pobreza discutidas na metodologia. 

Nos modelos (1) e (2) utiliza-se o método MQO tendo como variável dependente logsalh. Toma-

se como variáveis dependentes, além dos atributos individuais, para o modelo (1) os grupos de 
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ocupação; e para modelo (2) os ramos de atividade. Não é possível utilizar ambos os grupos, 

ocupacional e ramos de atividade, na mesma estimativa, uma vez que a iteração entre as variáveis 

leva a armadilha da variável dummy, isto é, uma perfeita colinearidade entre parte das variáveis 

independentes. Os modelos (1) e (2) possuem ajuste de especificação superior a 40%, além disso, 

os sinais das estimativas foram consistentes com a teoria apresentada e são significativos ao nível 

de 1% de probabilidade. Por meio do teste F, os modelos (1) e (2) rejeitam a hipótese de que todos 

os coeficientes estimados, com exceção da constante, são iguais a zero.  

Interpretando os resultados, um ano a mais de estudo faz com que, em média, o salário/hora 

aumente em 5,67% modelo (1) e 7,40% modelo (2). Em seguida, observa-se o comportamento da 

variável idade, um ano a mais de idade apresenta, em média, um aumento de 5,27% no salário/hora 

modelo (1) e 5,57% modelo (2). Já, ao analisar a variável idade2 para o grupo de ocupações dos 

trabalhadores, o ápice da variação positiva dos salários acontece aos 51,97 anos e 52,45 anos para 

as colunas (1) e (2) respectivamente. Adiante, analisa-se as variáveis nao_branco, mulher e 

informal, constata-se que para as ocupações dos trabalhadores há uma redução, em média, nos 

salários/hora obtidos de 10,3%, 26,4% e 11,4% respectivamente, evidenciando a discriminação 

racial e de gênero existente.  

Da mesma forma, observa-se os retornos médios da localização (rm e urb) sobre o 

salário/hora auferidos, percebe-se um aumento, em média de 12,8% e 8,53% respectivamente para 

o salário/hora modelo (1) e 13,3% e 8,25% respectivamente modelo (2), destacando que as pessoas 

residentes em áreas não rurais possuem, em média, um salário/hora maior. Ademais, observou-se 

que entre os grupos de ocupações, estar no grocup9 (membros das forças armadas e militares) 

indica, em média, um aumento de 100,5% no salário/hora; já ao avaliar os ramos da economia, 

estar situado no ram2 (indústria) possui, em média, um aumento de 54,5% no salário/hora.  

Os modelos (3) a (8) referem-se as estimativas que utilizam o método logit e tem como 

variáveis dependentes as faixas de pobreza, avaliado tanto para os grupos de ocupações como para 

os ramos de atividade23. Inicialmente são analisados os resultados para ocupações dos 

trabalhadores e posteriormente serão abordados os resultados para os ramos de atividade. A partir 

dessa abordagem serão detalhados os resultados gerais, posteriormente das ocupações dos 

trabalhadores e por último, dos ramos de atividade. 

 
23 Os modelos logit e probit apresentaram resultados idênticos. Por isso, optou-se apenas por apresentar e discutir os 

resultados do modelo logit. 
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Tabela 2 – Regressões em Primeiro Estágio cross-section para os atributos individuais 

determinantes da renda e da pobreza   

Modelos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variáveis 

MQO renda 

G_Ocup 

MQO renda 

Ramo 

Logit Pob1 

G_Ocup 

Logit Pob1 

Ramo 

Logit Pob2 

G_Ocup 

Logit Pob2 

Ramo 

Logit Pob3 

G_Ocup 

Logit Pob3 

Ramo 

anest 0,0567*** 0,0740*** -0,147*** -0,153*** -0,147*** -0,159*** -0,146*** -0,162*** 

 (7,08e-06) (6,83e-06) (6,61e-05) (6,55e-05) (4,14e-05) (4,06e-05) (3,20e-05) (3,11e-05) 

idade 0,0527*** 0,0557*** 0,108*** 0,110*** 0,113*** 0,115*** 0,103*** 0,104*** 

 (1,24e-05) (1,27e-05) (0,000117) (0,000117) (7,69e-05) (7,68e-05) (5,96e-05) (5,94e-05) 

idade2 -0,000507*** -0,000531*** -0,00176*** -0,00179*** -0,00188*** -0,00190*** -0,00178*** -0,00179*** 

 (1,59e-07) (1,63e-07) (1,50e-06) (1,50e-06) (9,97e-07) (9,97e-07) (7,73e-07) (7,72e-07) 

nao_branco -0,103*** -0,131*** 0,279*** 0,289*** 0,304*** 0,320*** 0,325*** 0,346*** 

 (4,97e-05) (5,09e-05) (0,000477) (0,000478) (0,000304) (0,000304) (0,000232) (0,000231) 

mulher -0,264*** -0,273*** 0,0652*** 0,0272*** -0,109*** -0,142*** -0,120*** -0,153*** 

 (5,13e-05) (5,49e-05) (0,000515) (0,000555) (0,000331) (0,000356) (0,000252) (0,000268) 

informal -0,114*** -0,0960*** 1,834*** 1,832*** 0,976*** 0,958*** 0,633*** 0,604*** 

 (4,88e-05) (5,08e-05) (0,000776) (0,000783) (0,000337) (0,000342) (0,000234) (0,000237) 

rm 0,128*** 0,133*** -0,199*** -0,209*** -0,185*** -0,185*** -0,176*** -0,174*** 

 (5,60e-05) (5,78e-05) (0,000649) (0,000650) (0,000383) (0,000384) (0,000281) (0,000281) 

urb 0,0853*** 0,0825*** -0,395*** -0,396*** -0,402*** -0,398*** -0,400*** -0,395*** 

 (8,11e-05) (8,39e-05) (0,000519) (0,000522) (0,000364) (0,000365) (0,000308) (0,000310) 

ram2  0,545***  -0,561***  -0,593***  -0,617*** 

  (0,000259)  (0,00289)  (0,00172)  (0,00127) 

ram3  0,215***  -0,519***  -0,468***  -0,441*** 

  (0,000106)  (0,000828)  (0,000532)  (0,000425) 

ram4  0,250***  -0,710***  -0,494***  -0,354*** 

  (0,000113)  (0,000818)  (0,000521)  (0,000426) 

ram5  0,164***  -0,649***  -0,555***  -0,488*** 

  (0,000104)  (0,000745)  (0,000494)  (0,000403) 

ram6  0,0828***  -0,719***  -0,481***  -0,351*** 

  (0,000141)  (0,00128)  (0,000764)  (0,000583) 

ram7  0,298***  -0,873***  -0,797***  -0,729*** 

  (0,000128)  (0,00123)  (0,000745)  (0,000566) 

ram8  0,484***  -1,336***  -0,786***  -0,648*** 

  (0,000173)  (0,00214)  (0,00108)  (0,000799) 

ram9  0,440***  -1,187***  -0,862***  -0,720*** 

  (0,000130)  (0,00166)  (0,000894)  (0,000634) 

ram10  0,0935***  -0,162***  -0,0223***  0,0472*** 

  (0,000120)  (0,000831)  (0,000566)  (0,000464) 

ram11  0,322***  -0,516***  -0,491***  -0,460*** 

  (0,000141)  (0,00117)  (0,000769)  (0,000602) 

ram12  0,388***  -0,970***  -0,727***  -0,659*** 

  (0,000123)  (0,00167)  (0,000838)  (0,000590) 

ram13  -0,0736***  0,300***  0,280***  0,255*** 

  (0,000518)  (0,00240)  (0,00190)  (0,00178) 
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continuação         

grocup1 0,873***  -1,864***  -1,670***  -1,677***  

 (0,000164)  (0,00420)  (0,00202)  (0,00132)  

grocup2 0,899***  -1,197***  -1,317***  -1,410***  

 (0,000137)  (0,00206)  (0,00127)  (0,000906)  

grocup3 0,597***  -1,460***  -1,204***  -1,095***  

 (0,000126)  (0,00177)  (0,000934)  (0,000652)  

grocup4 0,313***  -1,534***  -1,155***  -0,981***  

 (0,000122)  (0,00213)  (0,000966)  (0,000630)  

grocup5 0,143***  -0,320***  -0,180***  -0,123***  

 (9,96e-05)  (0,000690)  (0,000466)  (0,000387)  

grocup6 0,237***  -0,740***  -0,640***  -0,578***  

 (0,000111)  (0,000842)  (0,000558)  (0,000450)  

grocup8 0,262***  -0,698***  -0,557***  -0,468***  

 (9,31e-05)  (0,000620)  (0,000419)  (0,000353)  

grocup9 1,005***  -4,278***  -4,439***  -3,043***  

 (0,000507)  (0,0461)  (0,0260)  (0,00829)  

grocup10 0,473***  -0,703***  -0,695***  -0,957***  

 (0,00106)  (0,0134)  (0,00821)  (0,00637)  

Constante 0,151*** -0,0345*** -4,102*** -4,141*** -2,185*** -2,171*** -0,961*** -0,913*** 

 (0,00226) (0,00233) (0,00787) (0,00787) (0,00464) (0,00463) (0,00356) (0,00354) 

R2 0,444 0,411       

Pseudo R2   0,3167 0,3157 0,2940 0,2905 0,2713 0,2658 

Observações 861,748,851 861,748,851 881,248,155 881,248,155 881,248,155 881,248,155 881,248,155 881,248,155 

Erros Padrões em Parênteses  

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

O modelo logit consiste em aferir quais são as razões de chance da ocorrência de um 

determinado evento, quando se tem uma variável dependente dicotômica. Quando observado a 

predição do modelo, verificou-se um valor superior a 25% para os modelos logit, ou seja, mais de 

25% da variação da variável dependente é explicada pelas variáveis explicativas. 

Para interpretar os coeficientes obtidos é necessário aplicar o antilogaritmo nos parâmetros, 

a Tabela 3 apresenta os resultados dessa manipulação algébrica, os modelos (3), (5) e (7) são 

referentes aos grupos de ocupações e os modelos (4), (6) e (8) são referentes aos ramos de atividade. 

Cada coluna utiliza a classificação de renda per capita determinadas pelo BM, as variáveis 

explicativas foram significativas ao nível de 1%, ou seja, rejeita-se a hipótese nula do teste F. 
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Tabela 3 – Análise das chances de ocorrência das variáveis estimadas do modelo logit, 

referentes aos modelos de (3) a (8) da Tabela 2, analisadas por meio do antilog24 para 

coeficientes positivos e inversa do antilog25 para coeficientes negativos 

Modelos (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  

Variáveis 

Logit Pob1 

G_Ocup 

Logit Pob1 

Ramo 

Logit Pob2 

G_Ocup 

Logit Pob2 

Ramo 

Logit Pob3 

G_Ocup 

Logit Pob3 

Ramo 

anest 1,158 1,165 1,158 1,172 1,157 1,176 

idade 1,114 1,116 1,120 1,122 1,108 1,110 

idade2 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 

nao_branco 1,322 1,335 1,355 1,377 1,384 1,413 

mulher 1,067 1,028 1,115 1,153 1,127 1,165 

informal 6,259 6,246 2,654 2,606 1,883 1,829 

rm 1,220 1,232 1,203 1,203 1,192 1,190 

urb 1,484 1,486 1,495 1,489 1,492 1,484 

ram2  1,752  1,809  1,853 

ram3  1,680  1,597  1,554 

ram4  2,034  1,639  1,425 

ram5  1,914  1,742  1,629 

ram6  2,052  1,618  1,420 

ram7  2,394  2,219  2,073 

ram8  3,804  2,195  1,912 

ram9  3,277  2,368  2,054 

ram10  1,176  1,023  1,048 

ram11  1,675  1,634  1,584 

ram12  2,638  2,069  1,933 

ram13  1,350  1,323  1,290 

grocup1 6,449  5,312  5,349  

grocup2 3,310  3,732  4,096  

grocup3 4,306  3,333  2,989  

grocup4 4,637  3,174  2,667  

grocup5 1,377  1,197  1,131  

grocup6 2,096  1,896  1,782  

grocup8 2,010  1,745  1,597  

grocup9 72,096  84,690  20,968  

grocup10 2,020  2,004  2,604  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 
24 O cálculo do antilogaritmo é realizado da seguinte forma, se o coeficiente (𝑎), for positivo utiliza-se a seguinte 

fórmula: 𝑒𝑥𝑝(𝑎). De acordo com a Tabela 2, o ram10, por exemplo para o modelo (8) o coeficiente foi de 0,0472, 

logo:  𝑒𝑥𝑝(0,0472) = 1,048. Os outros valores obtidos para o antilogaritmo seguiram a mesma lógica.  
25 O cálculo da inversa do antilogaritmo é realizada da seguinte forma, se o coeficiente (𝑎), for negativo, realiza-se a 

seguinte manipulação 
1

exp (𝑎)
. De acordo com a Tabela 2, o ram2, por exemplo para o modelo (8) o coeficiente obtido 

foi -0,561, logo: 
1

exp (−0,561)
= 1,752. Os outros valores obtidos para a inversa do antilogaritmo seguiram a mesma 

lógica. 
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São analisados os resultados referentes aos ramos de atividade, o raciocínio semelhante 

poderá ser utilizado, a fim de compreender os resultados dos grupos ocupacionais. A variável anest 

para as três categorias de pobreza, verifica-se que, em média, um ano a mais de estudo reduz de 

1,165 a 1,176 vezes as chances do indivíduo estar na linha da pobreza. Dando sequência na análise 

dos dados, percebe-se que, um ano a mais de idade aumenta de 1,110 a 1,122 vezes as chances do 

indivíduo estar em uma das três faixas da pobreza. 

Em seguida analisa-se a variável nao_branco, ao obter um aumento da renda, 

consequentemente ocorre uma mudança na faixa de pobreza, dessa forma, o indivíduo ser 

nao_branco aumenta de 1,335 a 1,413 vezes as chances de ser considerado pobre, evidenciando a 

relação existente entre raça versus pobreza. Da mesma forma, o raciocínio análogo pode ser feito 

para a variável mulher, ser mulher aumenta de 1,028 a 1,165 vezes as chances de estar em umas 

das faixas de pobreza. 

Busca-se também verificar o comportamento do mercado de trabalho, em termos do papel 

da informalidade, uma vez que a literatura indica essa variável como possível indicador da pobreza. 

Zepeda et al., (2007) destacaram que a informalidade dificulta o crescimento pró-pobre e a partir 

dos resultados, constata-se que o mercado de trabalho informal, em média, aumenta de 1,829 a 

6,259 vezes as chances de possuir renda per capita de até R$ 399,00. Ao analisar os resultados 

para cada faixa de pobreza, é possível aferir que as pessoas situadas na faixa pob1 são as mais 

suscetíveis a terem um emprego informal, isto é, pessoas que estão nessa faixa possui 6,246 mais 

chances de estarem na informalidade, nas demais faixas as chances de estar na informalidade são 

menores: de 2,606 (pob2) e 1,829 (pob3). 

Ravallion e Datt (2002), Araújo et al., (2009) e Ribeiro et al., (2015) destacam que as 

ocorrências de pobreza em regiões rurais são maiores que nas regiões urbanas e metropolitanas. 

Ao testar essa hipótese para o Brasil, as variáveis rm e urb referentes a localização apresentaram 

um comportamento diferente da afirmação dos autores, isto é, residir em regiões metropolitanas e 

urbanas reduz as chances de estar na faixa de pobreza, sendo de aproximadamente entre 1,190 a 

1,232 (rm) e de aproximadamente entre 1,484 a 1,489 (urb). 

Saliente-se ainda que, para os dez grupos de ocupações nos modelos (3), (5) e (7), tendo 

como referência o grocup7 (trabalhadores agrícolas) o seguinte resultado: estar no grocup9 

(trabalhadores militares) reduz de 20,968 a 84,690 vezes as chances de estar na linha da pobreza; 



57 
 

 

já a variável group1 (dirigentes) com os trabalhadores agrícolas, afere-se também uma redução de 

5,312 a 6,449 vezes as chances do indivíduo ser pobre. 

Para os ramos da economia, Christiaensen et al., (2011) afirmaram que os principais setores 

que compõem o PIB podem auxiliar, via mercado de trabalho, na redução da pobreza. A partir 

dessa hipótese, pelas tabelas 2 e 3 constata-se que para os treze ramos da economia, referentes aos 

modelos (4), (6) e (8), ao se tomar o ram1 (agrícola) como referência, estar no  ram8 (administração 

pública) é o setor que possui maior redução de chances para indivíduo estar situado na extrema 

pobreza (pob1), em 3,804. Entre os ramos analisados, apenas ram13 (atividades mal definidas ou 

não declaradas), em comparação a ram1 (agrícola), aumenta a chance para um indivíduo estar 

situado nas linhas de pobreza, entre 1,290 a 1,350. Nesse sentido, os resultados obtidos indicam 

que os pressupostos citados por Klasen (2003) e Besley e Cord (2006) não foram verificados para 

o Brasil, isto é, a agricultura é um setor importante, que concentra grande parcela da população 

pobre, mas não foi o setor que mais auxiliou na redução da pobreza. 

 

5.2 – Resultados para o Segundo Estágio com Dados em Painel 

 

Após apresentado os resultados referentes ao primeiro estágio cross-section equação (2), 

busca-se, então, analisar os principais resultados referentes à equação (3) que permitirá mensurar 

o modelo empírico descrito na equação (1). Dessa forma, essa subseção visa analisar os resultados 

referentes ao segundo estágio para dados em painel de acordo com Baltagi et al., (2009). A Tabela 

4 apresenta as estatísticas descritivas dos dados utilizados, por meio da média e do desvio padrão 

para todas as variáveis. Observando a variância, verifica-se que o desvio padrão ao longo do tempo 

(within) foi menor que o desvio padrão entre as cross-section (between), isto significa que as 

diferenças entre os estados, no período analisado, foram maiores que as mudanças observadas nas 

variáveis ao longo do tempo. 

Os dados utilizados nessa etapa para avaliar a possibilidade do crescimento pró-pobre estão 

relacionados ao PIB (lpib), e aos setores da indústria (pvaind), agricultura (pvaagro) e serviços 

(pvaserv). Esses dados permitem observar o comportamento dos setores da economia, além de 
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outro aspecto importante para a realização da pesquisa, que são as informações referentes aos 

programas de transferências (lpbf, lbpci e lpcd) 26. 

 

Tabela 4 – Estatísticas descritivas das variáveis que compõem as regressões em Segundo 

Estágio com dados em painel 

Variável Média Desvio Padrão Variável Média Desvio Padrão 

gini overall 0,535 0,038 mqo_ramo overall -0,154 0,235 

 between  0,031  between  0,183 

 within  0,022  within  0,151 

lbpci overall 18,81 1,238 mpl_renda overall -0,132 0,354 

 between  1,120  between  0,320 

 within  0,566  within  0,163 

logit_pob1 overall -0,336 1,026 pob1_g_ocup overall -0,581 1,014 

 between  0,805  between  0,729 

 within  0,644  within  0,717 

logit_pob2 overall -0,124 0,879 pob2_g_ocup overall -0,399 0,864 

 between  0,710  between  0,636 

 within  0,535  within  0,595 

logit_pob3 overall 0,158 0,810 pob3_g_ocup overall -0,193 0,775 

 between  0,662  between  0,584 

 within  0,482  within  0,519 

lpbf overall 19,35 1,207 pob1_ramo overall -0,570 1,014 

 between  1,057  between  0,732 

 within  0,614  within  0,713 

lpcd overall 19,07 1,089 pob2_ramo overall -0,384 0,863 

 between  0,960  between  0,638 

 within  0,544  within  0,592 

lpib overall 17,78 1,306 pob3_ramo overall -0,175 0,771 

 between  1,279  between  0,583 

 within  0,352  within  0,515 

mqo_g_ocup overall -0,190 0,240 pvaind overall 0,232 0,087 

 between  0,186  between  0,086 

 within  0,156  within  0,019 

mpl_pob1 overall 0,0240 0,094 pvaagro overall 0,0802 0,052 

 between  0,071  between  0,051 

 within  0,063  within  0,015 

mpl_pob2 overall 0,0143 0,139 pvaserv overall 0,442 0,057 

 between  0,114  between  0,055 

 within  0,081  within  0,018 

mpl_pob3 overall -0,122 0,159     

 between  0,135     

 within  0,088     

Fonte: Elaboração a partir dos dados da pesquisa    

 
26 As variáveis analisadas são descritas na Tabela 2, referentes ao controle do efeito de composição realizado no 

primeiro estágio cross-section. A equação (2) destaca esse procedimento que consiste no controle da variável pobreza, 

a partir dos atributos individuais, por meio da combinação entre a dummy de estado e a dummy de ano. 
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5.2.1 - Atributos macroeconômicos determinantes da renda e da pobreza 

 

A Tabela 5 apresenta resultados sob o panorama das variáveis macroeconômicas, como o 

PIB e as políticas de transferência de renda, dado a remuneração dos ramos de atividades e 

ocupações de trabalho. As variáveis dependentes utilizadas foram o mqo_ramo e mqo_g_ocup, que 

correspondem ao log da renda obtido após realizados controles no primeiro estágio cross-section, 

como apresentado na Tabela 2.  

Foram apresentados seis modelos, inicialmente observa-se o comportamento dos programas 

de transferências de renda, posteriormente analisa-se os setores produtivos da economia junto com 

os programas de transferência de renda e finaliza-se a análise observando setores produtivos da 

economia e os programas de transferências. 

Conforme verificado na Tabela 5, foram realizados testes que permitem indicar qual a 

abordagem de estimativa com dados em painel deve ser utilizada. Realiza-se primeiro o teste de 

Chow, que permite comparar a abordagem do modelo com dados agrupados, o modelo com 

estimador de EF, ao nível de 5% de significância, rejeita a hipótese de igualdade entre os 

interceptos e inclinações. Posteriormente, efetua-se o teste do Multiplicador de Lagrange de 

Breusch-Pagan, ao nível de 5% de significância, rejeita-se a ausência de heteroscedasticidade, logo, 

os resultados apresentados na Tabela 5 foram estimados de forma robusta 27. 

Ademais, nos modelos (1) e (3) o teste de Hausman, ao nível de 5% de significância, não 

rejeitam a hipótese de que os modelos com os estimadores de EF e EA possuem o mesmo 

coeficiente. Desse modo, os modelos (1) e (3) foram estimados por meios do EA, isto é, EA é 

eficiente e consistente.  Por outro lado, o teste de Hausman rejeitou, ao nível de 1% de significância, 

que os modelos (2) e (4) fossem iguais, sendo assim, utiliza-se o estimador de EF para os referentes 

modelos, pois o EA é inconsistente e EF é consistente. Já para os modelos (5) e (6) não foi possível 

realizar o teste de Hausman, uma vez que a estatística do teste não foi assintótica e, por esse motivo, 

foi utilizado o EF que é consistente.  

 

 

 
27 De acordo com Cameron e Trivedi (2009), a abordagem do estimador de EA é consistente, mas para painel curto 

(T<N) é ineficiente, sendo indicado a estimação por meio de erros-padrões robustos. Uma vez que o estimador MQG 

não corrige a heterogeneidade presente no modelo, o presente método, corrige apenas a autocorrelação serial que o 

estimador de EA gera nos resíduos. 
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Tabela 5 – Regressões em Segundo Estágio com dados em painel para variáveis 

macroeconômicas dado a ocupação de trabalho e o ramo de atividade 

Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Variáveis MQO-Ocup MQO-Ocup MQO-Ramo MQO-Ramo MQO-Ocup MQO-Ramo 

Estimativa Efeito Aleatório Efeito Fixo Efeito Aleatório Efeito Fixo Efeito Fixo Efeito Fixo 

lpib 0,114*** 0,344*** 0,114*** 0,338***   

 (0,0245) (0,0852) (0,0237) (0,0780)   

gini -0,367* -0,237 -0,326* -0,198 -0,343* -0,302* 

 (0,195) (0,166) (0,186) (0,159) (0,173) (0,165) 

lpbf -0,110*** -0,0617* -0,107*** -0,0611* -0,0613* -0,0606* 

 (0,0328) (0,0356) (0,0303) (0,0328) (0,0327) (0,0299) 

lpcd -0,0683 -0,00421 -0,0621 -0,000852 -0,0227 -0,0190 

 (0,0606) (0,0578) (0,0559) (0,0525) (0,0586) (0,0533) 

lbpci 0,0213 0,0702 0,0151 0,0556 0,0815 0,0668 

 (0,0396) (0,0526) (0,0374) (0,0506) (0,0678) (0,0653) 

pvaind  -0,423  -0,397 0,242 0,258 

 
 (0,389)  (0,369) (0,382) (0,368) 

pvaagro  -0,895*  -0,770 -0,427 -0,309 

 
 (0,485)  (0,457) (0,509) (0,487) 

pvaserv  -0,210  -0,148 -0,0259 0,0328 

 
 (0,591)  (0,567) (0,640) (0,616) 

constante 0,712*** -5,945*** 0,681*** -5,689*** -0,114 0,0464 

  (0,259) (1,764) (0,259) (1,599) (1,274) (1,181) 

Observações 270 270 270 270 270 270 

R² 0,929 0,939 0,928 0,937 0,933 0,931 

Teste de Chow   
F  33,10 26,32 34,86 26,34 29,3 29,74 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste de LM de Breusch-Pagan       
X² 465,11 339,96 472,49 336,17 354,62 353,61 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste de Hausman         
X² 20,88 55,47 21,27 53,72 - - 

p-valor 0,1047 0,0000 0,0948 0,0000 - - 

Erros Padrões em Parênteses   
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1        

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.     
Nota¹: Todos os modelos incluem variáveis dummies de tempo.   
Nota²: Não foi possível realizar o teste de Hausman para os modelos (5) e (6), o software Stata15 informou que os 

dados não foram assintóticos, neste caso opta-se pelo Efeito Fixo, por ser consistente. 

 

Os resultados obtidos para mqo_ramo e mqo_g_ocup foram semelhantes, evidenciando a 

existência de correlação, mediante o exposto, os resultados são apresentados separadamente na 

Tabela 5. A exposição dos resultados se restringe a variável dependente mqo_ramo, a renda média 

com controle do viés de composição, que corresponde a regressão do primeiro estágio do log da 
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renda que considera as dummies para os ramos de atividades, raciocínio análogo poderá ser 

utilizado para compreender mqo_g_ocup referente aos grupos de ocupação. 

Ao interpretar os resultados para os modelos (3) e (4) observam-se que uma variação 

relativa de 1% no lpib apresenta um aumento médio de 0,114% modelo (3) e 0,338% modelo (4) 

na renda. Ao observar o comportamento dos programas de transferências de rendas, percebe-se que 

lpbf e lpcd possuem correlação negativa com aumento da renda e lbpci apresenta uma correlação 

positiva. Avaliando os resultados, para cada aumento de 1% no lpbf, a renda média reduziu em 

0,107% modelo (3), 0,0611% modelo (4) e 0,0606% modelo (6). A desigualdade de renda, a partir 

da variável gini, apresenta uma relação negativa e significativa, uma variação relativa de 10% no 

gini apresentou uma redução média na renda de 1,74% modelo (3), 1,06% modelo (4) e 1,62% 

modelo (6) 28. 

Os resultados obtidos na Tabela 5 evidenciam que o crescimento econômico (lpib) esteve 

associado ao aumento na renda média; de acordo com os dados do IPEA para o período 2004-2014, 

o Brasil obteve um PIB real acumulado de 40,91%. Os resultados nos modelos econométricos 

apontam que de uma forma geral os indivíduos absorveram uma parcela do crescimento 

econômico. No entanto, em termos do crescimento da renda média, observa-se que a divisão entre 

setores produtivos do PIB (agricultura, indústria e serviços), por meio das variáveis dos setores 

(pvaagro, pvaind, pvaserv) não apresentaram coeficientes estatisticamente significativos.  

Os resultados referentes aos programas de transferência de renda corroboram o trabalho de 

Kakwani et al., (2006). No qual destaca que em países onde há uma desigualdade de renda evidente, 

as políticas sociais podem auxiliar na redução da pobreza, mas devido a processos de formulação 

e implementação, o ganho de bem-estar pode não ser o suficiente para permitir aumentos na renda. 

Nesse sentido, entre os programas analisados, o BPC apresentou relação positiva, apesar dos 

resultados não serem significativos; já o BF e o PcD apresentaram uma relação negativa com a 

renda, isto é, o BF e o PcD não proporcionaram aumento na renda média.  

O comportamento do índice de Gini corrobora os resultados observados por Kakwani et al., 

(2006) e Son e Kakwani (2008), evidenciando que o aumento na desigualdade sinaliza, que o 

crescimento econômico é absorvido pela população em velocidades distintas. Já Ravallion e Datt 

 
28 A forma para obter a elasticidade de uma relação do log-lin, pode ser realizada por meio de 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
.

𝑥

𝑦
= 𝛽. �̅�, em que 𝛽 

é coeficiente estimado e �̅� é a média da variável independente analisada. De acordo com a Tabela 6, a média da variável 

gini foi 0,535, assim a elasticidade observada para o modelo (3), por exemplo, foi de: -0.326 x 0.535 = - 0,1741. Os 

outros valores para a relação log-lin seguiram a mesma abordagem. 
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(2002) argumentam que o aumento na desigualdade decorrente da renda, evidencia que na média, 

o crescimento econômico obtido não é sustentável, levando a uma estagnação dos setores 

produtivos em termos de resultados sobre o crescimento da renda.  

A partir da análise geral, busca-se observa-se qual será o comportamento a partir das faixas 

de pobrezas estabelecidas pelo BM. Espera-se inferir se as hipóteses apresentadas sobre o 

crescimento pró-pobre são verificadas para o Brasil no período 2004-2014. 

A Tabela 6 aponta os resultados obtidos para as faixas de pobreza, foram realizados testes 

estatísticos que possibilitam comparar os modelos, permitindo sugerir qual a abordagem 

econométrica a ser adota. Inicialmente, realiza-se o teste de Chow para comparar a abordagem do 

modelo de dados agrupado com o modelo do estimador de EF. Ao nível de 5% de significância, 

rejeita-se a hipótese de igualdade entre os interceptos e inclinações. Em seguida, realiza-se o teste 

do Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan, ao nível de 5% de significância rejeita-se a 

hipótese de ausência de heteroscedasticidade. Portanto, os resultados apresentados na Tabela 6 

foram estimados de forma robusta. O teste de Hausman rejeita ao nível de 1% de significância que 

as estimativas EF e EA sejam estatisticamente iguais em todos os modelos na Tabela 6, por isso, 

utilizou-se o estimador de EF.  

Além dos testes, a Tabela 6 apresenta os resultados da faixas de pobreza, tendo como 

variável dependente, as médias de probabilidade das faixas de pobreza (pob1_g_ocup, 

pob2_g_ocup, pob3_g_ocup, pob1_ramo, pob2_ramo e pob3_ramo), obtidas a partir dos 

resultados da estimação da equação (2) que foram apresentadas na Tabela 2. Foram realizadas seis 

estimações, dívidas em ocupações de trabalho e nos ramos de atividades e, os resultados obtidos 

não divergem. Neste caso, será detalhado apenas os resultados para as faixas de pobreza referentes 

aos ramos de atividades (pob1_ramo, pob2_ramo e pob3_ramo), o raciocínio similar deve ser 

utilizado para compreender os resultados dos grupos de ocupação. As faixas de pobrezas utilizadas 

seguem à classificação do BM e foram obtidas no primeiro estágio cross-section, após realizados 

os controles dos atributos individuais. 

Ao analisar os resultados para os modelos (8), (10) e (12), percebe-se que lpib possui uma 

correlação negativa com as faixas de pobreza, isto é, aumentos no lpib reduzem as faixas de 

pobreza. Por exemplo, uma variação relativa de 1% no lpib apresenta uma redução média de 2,78% 

modelo (12) na faixa pob3. Nos programas de transferências de rendas realizados pelo governo, 
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constata-se que, lpbf e lpcd possuem correlações negativas com a faixa de extrema pobreza 

(pob1)29.  

 

Tabela 6 – Regressões em Segundo Estágio para as faixas de pobreza, grupo de 

ocupação do trabalho e ramo de atividade 

Modelo (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Variáveis POB1-Ocup POB1-Ramo POB2-Ocup POB2-Ramo POB3-Ocup POB3-Ramo 

Estimativa Efeito Fixo Efeito Fixo Efeito Fixo Efeito Fixo Efeito Fixo Efeito Fixo 

lpib -0,355 -0,358 -0,173 -0,172 -0,512** -0,501** 

 (0,460) (0,467) (0,311) (0,314) (0,230) (0,230) 

pvaind -3,237 -3,226 -2,862* -2,876* -1,701 -1,751 

 (1,978) (1,993) (1,520) (1,524) (1,193) (1,186) 

pvaagro -5,262** -5,319** -2,985* -3,070* -1,390 -1,529 

 (1,954) (1,966) (1,582) (1,586) (1,216) (1,206) 

pvaserv -5,954*** -5,950*** -3,626** -3,649** -2,240* -2,288* 

 (2,038) (2,049) (1,685) (1,696) (1,309) (1,311) 

gini 3,320*** 3,389*** 2,528*** 2,555*** 1,591*** 1,582*** 

 (0,982) (0,991) (0,500) (0,505) (0,339) (0,342) 

lpbf -0,0686 -0,0654 0,109* 0,108* 0,173*** 0,170*** 

 (0,109) (0,110) (0,0570) (0,0572) (0,0462) (0,0461) 

lpcd -0,624* -0,623 -0,239 -0,238 -0,155 -0,154 

 (0,364) (0,373) (0,159) (0,163) (0,0974) (0,0995) 

lbpci 0,432 0,439 0,392* 0,408* 0,326** 0,356** 

 (0,298) (0,304) (0,220) (0,226) (0,151) (0,156) 

Constante 13,25 13,08 -0,246 -0,508 3,749 3,145 

 (12,39) (12,68) (5,935) (6,069) (4,237) (4,235) 

Observações 270 270 270 270 270 270 

R² 0,876 0,874 0,948 0,947 0,963 0,961 

Teste de 

Chow       
F  7,03 6,93 12,71 12,51 16,98 16,39 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste de LM de Breusch-Pagan     
X² 45,71 44,24 172,98 168,32 233,24 225,73 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste de Hausman      
X² 114,16 93,5 49,28 49,49 49,46 49,7 

p-valor 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Erros Padrões em Parênteses   
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1         

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.    
Nota: Todos os modelos incluem variáveis dummies de tempo   
Nota²: Aplicou-se o robust para corrigir a heteroscedasticidade em todos os modelos 

 
29 A forma para obter a elasticidade de uma relação lin-log, pode ser realizada por meio de 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
.

𝑥

𝑦
= 𝛽. (

1

�̅�
), em que o 𝛽 

é coeficiente estimado e �̅� é a média da variável dependente analisada. No presente caso, de acordo com a Tabela 1, a 

média da variável pob3 foi 0,1804, assim a elasticidade observada para o modelo (12), por exemplo, foi de: 

−0,501 𝑥 (
1

0,1804
) =  −2,78. Os outros valores para a relação lin-log seguiram a mesma abordagem.  
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Verifica-se também como os setores produtivos se relacionam com as faixas de pobreza, no 

modelo (10), um aumento de 1% em pvaind reduz, em média, 6,92% a proporção de indivíduos 

em pob2. No modelo (8), para cada 1% de aumento em pvaagro, reduz, em média, 11,81% de 

pob1; e no modelo (10), esta redução é de 2,55% para pob2. Para o setor de serviço, um aumento 

de 1% em pvaserv, reduz, em média, 72,85%, modelo (8), 16,73%, modelo (10), e 5,61%, modelo 

(12), o percentual de indivíduos nas faixas pob1, pob2 e pob3, respectivamente 30.  

Por fim, analisa-se a desigualdade de renda para as faixas de pobreza, uma variação relativa 

de 0,1% no gini, aumenta, em média, 50,22% modelo (8), 14,18%, modelo (10), e 4,69%, modelo 

(12), o percentual de indivíduos estar nas respectivas faixas pob1, pob2 e pob3. 

Os resultados da Tabela 6 evidenciam que a partir do crescimento econômico há um cenário 

com características consideradas pró-pobre, pois verifica-se uma redução de permanências nas 

faixas de pobreza. De acordo com dos dados do IPEA entre o período 2004-2014 o Brasil obteve 

um PIB real acumulado de 40,91%.  Nesse sentido, os resultados obtidos corroboram os resultados 

observados por Ravallion e Datt (2002) e Menezes e Vasconcellos (2007), tais autores ressaltaram 

que o aumento produtivo é um instrumento importante para a redução da pobreza. Países mais 

produtivos conseguem disseminar e propagar os efeitos decorrente do crescimento econômico entre 

as diversas camadas da população.  

Além disso, testou-se a hipótese citada por Christiaensen et al., (2011), em que os setores 

da economia seriam os canais de transmissão e propagação dos benefícios obtidos pelo crescimento 

econômico. Ao testar esta hipótese, verifica-se também que os setores industrial, agrícola e de 

serviços apresentam resultados benéfico aos pobres, isto é, foram pró-pobre. Além disso, nota-se 

que as magnitudes dos efeitos estimados sobre as faixas de pobreza foram diferentes, todas as faixas 

se beneficiaram dos setores produtivos de maneira distinta.  

Ao analisar a faixa pob1, observa-se que o setor de serviços foi o que apresentou os maiores 

impactos sobre a redução da extrema pobreza (pob1), seguido pelo setor agrícola. A revisão de 

literatura, apresentada neste trabalho, relata que historicamente o setor agrícola é o que mais 

 
30 A forma para obter a elasticidade de uma relação linear, pode ser realizada por meio de 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
.

𝑥

𝑦
= 𝛽. (

�̅�

�̅�
), em que o 𝛽 

é coeficiente estimado, �̅� é a média da variável independente analisada e �̅� a média da variável dependente. De acordo 

com a Tabela 6, a média da variável pvaind foi de 0,232 e de acordo com a Tabela 1, a média da variável pob2 foi 

0,0964. Assim, a elasticidade observada para o modelo (10), por exemplo, foi de: −2,876 𝑥 (
0,232

0,0964
) = −6,92. Os 

outros valores para a relação linear seguiram a mesma abordagem.  
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beneficia os pobres. No entanto, para o Brasil, conforme mencionado, o setor de serviços foi quem 

apresentou este papel no período avaliado entre 2004 a 2014.  

Essa alteração pode estar associada ao baixo capital humano da população nas faixas de 

pobreza 2 e 3, por conta da automação nos meios agrícolas. Portanto, o setor de serviços absorve 

parte do capital humano com baixa qualificação que estava no setor agrícola, sendo possível 

visualizar uma cadeia de fatores com a estrutura semelhante da apresentada por Zepeda et al., 

(2007). Por exemplo, agricultores rurais que anteriormente realizavam colheitas nas lavouras e 

possivelmente estavam na informalidade, perderam campo de trabalho decorrente da automação. 

Uma alternativa encontrada foi migrar para áreas comerciais, em que tenham a possibilidade de 

venderem produtos como hortaliças, verduras, temperos e produtos caseiros.  

Ainda que o comportamento entre as faixas de pobreza foram distintos para os setores, 

Zepeda et al., (2007) observaram que as categorias extremas – para o presente trabalho pob1 e 

pob3 – necessitam de políticas com abordagens exclusivas, pois a população situada na categoria 

mais pobre, necessita de um choque inicial maior. Após romper a barreira de transição, será 

possível transitar para a categoria de pobreza seguinte. No entanto, o mesmo choque efetuado na 

categoria mais pobre não apresenta a mesma resposta de comportamento nos indivíduos que estão 

localizados na outra extremidade (pob3), criando-se então uma barreira à saída da pobreza. Logo, 

os ganhos obtidos permitiram que a população mais pobre aumentasse o patamar inicial da renda, 

possibilitando a transição para as categorias seguintes (pob2 e pob3), mas as pessoas situadas em 

pob3 não conseguem obter um ganho de renda que seja suficiente para sair desta faixa da pobreza.  

Ao analisar a faixa pob2, os argumentos apresentados por Tochetto et al., (2004) descreve 

o cenário observado. Os autores destacaram que entre os setores de maior participação do PIB, a 

indústria quando comparada com a agricultura exige um nível de qualificação inicial maior, sendo 

uma barreira que a população mais pobre precisa enfrentar e romper. Nassif (2008) relata que 

quando se compara o setor industrial frente ao setor de serviços, constatou que o setor de serviços 

absorveu a perda de capital decorrente do setor industrial. Esses comportamentos foram verificados 

para a presente análise, pois ao analisar os resultados, o setor agrícola apresenta comportamento 

mais pró-pobre que o setor indústria, principalmente para as pessoas situadas nas faixas mais 

pobres (pob1 e pob2).  

Conforme salientado, o setor de serviços foi o que mais propagou benefícios para as pessoas 

situadas nas faixas de pobreza. Nassif (2008) sugere que o Brasil realizou tardiamente a automação 
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nos meios de produção, que desencadeou a substituição da mão de obra, alterando a estrutura da 

cadeia produtiva. Diante disso, o setor industrial sofreu uma retração, enquanto o setor de serviços 

se expandiu. De uma forma geral, as hipóteses defendidas por Kakwani e Pernia (2000), Ravallion 

e Datt (2002), e Klasen (2003) foram verificadas para o cenário brasileiro, em que o setor agrícola 

esteve associado a redução da pobreza nas faixas de pobreza analisadas.  

Ao analisar especificadamente a faixa de pob1 para a variáveis lpbf e lpcd – apesar de não 

apresentar dados significativos – constata-se que os programas de transferências de rendas 

conseguiram combater a pobreza, logo foram pró-pobre. O resultado observado para o BF 

evidencia que, a partir da definição utilizada pelo Governo Federal para extrema pobreza, o 

programa cumpriu o seu papel. Já para as pessoas situadas na pobreza não foram todas que tiveram 

o resultado pró-pobre, isto é, somente as pessoas que possuem renda per capita de R$ 77,01 até R$ 

138,00, valores que equivalem a classificação pob1 foram pró-pobre. Os demais que possuem renda 

de R$ 138,01 até R$ 154,00 que equivale a uma parte da faixa pob2 foi não pró-pobre.  

Nas faixas pob2 e pob3, a variável lpbf foi não pró-pobre, evidenciando que uma mesma 

política pode verificar resultados diferentes, logo para cada faixa de pobreza seria necessário 

ajustes específicos na realização da política, a fim de obter o resultado pró-pobre verificado na 

faixa pob1. Entre as políticas de transferências de renda, a variável lbpci se destaca por desde pob1 

descrever o comportamento de uma política que não foi pró-pobre para as três faixas de rendas 

analisadas. Tais características observadas foram anteriormente constatadas por Besley e Cord 

(2006), os autores sugerem que, por mais que as políticas de transferências de renda tenham como 

objetivo proporcionar o aumento da renda para a população menos assistida, a política pública 

sozinha não consegue apresentar indicadores que reduzem a pobreza. Por outro lado, Seshamani 

(2001) e Son (2004) analisaram que o comportamento de absorção das políticas de transferências 

entre as faixas de pobreza é distinto devido a heterogeneidade populacional existente.  

Adicionalmente, o índice de Gini corrobora os resultados descritos por Menezes e 

Vasconcellos (2007), isto é, aumentos na desigualdade afetam todas as pessoas situadas nas faixas 

de pobreza, mas a magnitude ocorre de diferentes formas. Observa-se uma forte tendência da 

desigualdade afetar mais pessoas que possuem baixo capital humano, isto é, a partir do aumento 

renda, existe a possibilidade de migração entre as faixas de pobreza. Ao trocar de faixa de pobreza, 

os indivíduos “ganham” certa resistência perante aos choques, logo, estão na linha de frente da 

vulnerabilidade que acomete as pessoas localizadas na faixa pob1 (SILVA et al., 2016). 
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 A desigualdade de renda é um instrumento para os formuladores de políticas verificarem 

se houve aumento do número de pessoas situadas na linha da pobreza. Pessoas situadas na faixa 

pob1 são mais suscetíveis a permanecerem nesse grupo, quando comparado as pessoas das outras 

faixas. Quando se observa o comportamento nas faixas pob2 e pob3, por exemplo, a magnitude 

pode ocasionar ao retorno da faixa de pobreza anterior, porém, o mesmo comportamento não 

acontece quando o indivíduo já está situado na faixa pob1. Kakwani e Pernia (2000) descrevem 

que um aumento da desigualdade leva a ganhos negativos e nulos de bem-estar para população 

situada na linha da pobreza. 

Das hipóteses investigadas neste trabalho, quais sejam, em que medida a redução da 

pobreza está associada ao crescimento econômico e aos programas de transferência, os resultados 

apontam que os setores produtivos da economia desempenham um comportamento mais pró-pobre 

frente às políticas de transferências de renda. A partir dos parâmetros estimados, observa-se a 

relação existente entre o crescimento econômico e a pobreza, e que a partir do crescimento 

econômico visualiza-se os incrementos necessários para obter o crescimento pró-pobre.  

 



68 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como objetivo avaliar a relação do crescimento pró-pobre com 

a pobreza e comparar os setores produtivos com as políticas de transferência de renda, neste caso 

o BF e o BPC, e analisar a relação dos setores produtivos com as faixas de pobreza, a partir de 

dados da PNAD e do IPEA para o período de 2004-2014.  

No capítulo 1, vimos a definição dos conceitos de crescimento pró-pobre e as suas 

definições presentes na literatura que permitem mensurar o crescimento econômico e 

posteriormente avaliar se ocorreu o crescimento pró-pobre ou não pró-pobre. Os estudos iniciais 

surgiram no início da década de 70, foi apresentado brevemente a diferença do crescimento pró-

pobre para o desenvolvimento tipo trickle-down que acontecia com frequência nas décadas 

anteriores. Os métodos utilizados pelos autores para verificar o crescimento pró-pobre eram 

baseadas na decomposição de Shapley, curva de Lorenz, estimações econométricas, criação e 

reformulação de índices. No entanto, a abordagem utilizada na presente dissertação teve como foco 

o crescimento pró-pobre via desigualdade para uma análise sob a ótica do mercado de trabalho e 

os programas de transferências de renda. Logo, a partir das evidências e premissas assumidas, foi 

proposta uma metodologia econométrica capaz de analisar os objetivos propostos. 

No capítulo 2 foi discutida a relação existente entre o crescimento pró-pobre e o mercado 

de trabalho, a partir de relatos e experiências já realizadas. Observar e mensurar os efeitos ocorridos 

na geração de emprego não é uma tarefa fácil, a informalidade é uma realidade existente e latente 

que tem a sua origem por várias razões, além de uma demissão de um emprego formal. Foi 

detalhado neste capítulo também o conceito da cadeia de fatores (Figura 1) que auxiliou no 

entendimento de como o mercado de trabalho é uma peça na engrenagem do crescimento 

econômico. 

Posteriormente, o capítulo 3 elucidou as experiências existentes na literatura para o 

crescimento pró-pobre e justificou porque a maioria dos estudos realizados são em países em 

desenvolvimentos, de acordo com os autores prefere-se os países em desenvolvimento, pois nesses 

países é mais notório as faces da pobreza perante as diferenças de rendas existentes no país. Além 

disso, observou-se que existem fatores exógenos que influenciam o comportamento da política, 

fazendo com que os efeitos de uma mesma políticas tenha resultados distintos. Cada localidade 
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possui especificidades distintas que acabam influenciando diretamente na execução e resultados 

obtidos, juntamente com a heterogeneidade da população existente. 

Nesse sentido, após apresentados e debatido o objeto da dissertação, o capítulo 4 detalhou 

e explicou a metodologia que foi aplicada. O presente trabalho utilizou o modelo proposto por 

Ravallion e Datt (2002) para o Brasil, o modelo proposto se propôs mensurar a pobreza a partir de 

uma classificação estabelecida de pelo BM, essa classificação divide a pobreza em faixas, de modo 

que a variável dependente assume características não lineares. Portanto, a abordagem convencional 

com o uso de médias por agregações não é a aconselhável, pois acarreta em viés nos resultados. A 

alternativa utilizada foi implementar a abordagem sugerida por Baltagi et al., (2009), em que se 

realiza a estimação de dados em painel em duas etapas, a primeira etapa consiste no primeiro 

estágio cross-section; a segunda etapa refere-se a um modelo de dados em painel.  

Para a realização da pesquisa foram utilizados dados do IBGE e PNAD, a priori pensou-se 

em utilizar dados separados para cada programa de transferência de renda utilizado, mas a PNAD 

não apresenta suplementos específicos para essa pergunta e quando as possui, a metodologia 

utilizada pelo questionário é limitada. Deste modo, por se tratar de abordagem para uma variável 

categórica foram utilizados os modelos econométricos logit e MQO na primeira etapa cross-section 

e na segunda etapa a abordagem utilizada para dados em painel foram os estimadores EA e EF, 

adotando a metodologia de Baltagi et al., (2009).  

Os resultados encontrados foram detalhados em duas etapas no capítulo 5, primeiro, foram 

explanadas as informações obtidas na realização do primeiro estágio cross-section. Verificou-se ao 

avaliar o modelo logit, que em médias, as pessoas situadas na fase de pob1, isto é, pessoas que 

possuem renda per capita de até R$ 138,00 encontram mais dificuldades para acessar o mercado 

de trabalho formal, em suma, pessoas situadas na linha da pobreza possuem 2 vezes mais chances 

de estarem na informalidade.  

Esses resultados corroboram os estudos realizados anteriormente por Zepeda et al., (2007), 

o mercado de trabalho apresentou comportamento eficaz ao permitir a ascensão de renda das 

pessoas, indo de pob1 para pob2, mas esse mesmo mecanismo não foi verificado a ponto de retirar 

o indivíduo da faixa de pobre (pob3). Para Barros et al., (2007) o mercado de trabalho não é 

eficiente ao retirar as pessoas da faixa de pobreza, devido as próprias características do mercado. 

Os autores atribuem a ineficiência as imperfeições existentes no mercado, sejam elas pelo lado da 

oferta de mão de obra, remuneração da força de trabalho ou intervenções governamentais. 
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A segunda etapa de avaliação dos resultados consistiu-se na análise dos dados 

macroeconômicos para a divisão dos grupos ocupacionais, ramos de atividade e faixas da pobreza.  

Os dados utilizados demonstraram que os programas de transferência de rendas BF, BPC e PcD 

apresentaram resultados diferentes entre as faixas de pobreza. No entanto, lança luz sobre a 

população mais necessitada (pob1), pois, verifica-se que para essa população que possui renda per 

capita de até R$138,00, o BF foi pró-pobre, isto é, o programa beneficiou a parcela mais pobre da 

população. Ao avaliar os resultados a partir da classificação de pobreza nacional, concluiu-se que 

o BF foi pró-pobre para as famílias situadas na extrema pobreza e para famílias situadas na pobreza 

que possuem até R$ 138,00 per capita mensais. Já ao analisar os resultados para os setores 

produtivos da economia, constatou-se que os três setores analisados (agrícola, indústria e serviços) 

foram pró-pobre, sendo o setor de serviços o mais pró-pobre. Esse comportamento verificado 

também foi percebido no do primeiro estágio cross-section, no qual constatou que pessoas que 

possuíam renda ligadas a esses setores tinham menos chances de estar nas faixas de pobreza. Estes 

resultados são semelhantes aos encontrados por Ravallion e Datt (2002) Klasen (2003), Besley e 

Cord (2006) e Ribeiro et al., (2015). 

À luz dos resultados obtidos nessa dissertação, pode-se estabelecer alguns direcionamentos 

para uma política pró-pobre sustentável. Conforme observado nos resultados referentes ao primeiro 

estágio cross-section, a informalidade atinge as três faixas de pobreza. No entanto, as pessoas 

situadas na faixa pob1 são as mais afetadas tanto para os ramos de atividades como para os grupos 

ocupacionais. Nesse sentido, os resultados dessa dissertação apontam uma forte necessidade de 

redução da informalidade como uma ativa de redução da pobreza. Ao analisar os setores da 

economia, observou-se que um forte efeito da desigualdade sobre as faixas de pobreza, este efeito 

pode ocorrer devido a relação direta entre a desigualdade e o baixo capital humano principalmente 

para as pessoas situadas na faixa pob1. 

Levando em consideração os resultados apresentados e sabendo da complexidade em 

analisar os dados, ainda assim, acredita-se que o presente trabalho cumpriu o objetivo proposto e 

lançou-se um olhar por uma ótica pouco abordada na literatura nacional. As conclusões finais da 

presente dissertação apontam apesar da diversidade populacional, foi verificado crescimento pró-

pobre via setores produtivos e por meio do BF. Deste modo, uma continuidade da agenda de 

pesquisa seria realizar a abordagem de crescimento pró-pobre utilizando os dados da PNAD 
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contínua para uma abordagem regional, com o intuito de identificar e mensurar as faixas de pobreza 

dado as heterogeneidades populacionais existentes.  
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