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RESUMO 

 

Neste estudo é realizada, inicialmente, uma discussão teórica acerca da pobreza 

sob dois aspectos, monetária e multidimensional. Posteriormente, utilizou-se a 

metodologia desenvolvida por Alkire e Foster (2009) para analisar 

comparativamente, sob estas duas abordagens, a focalização do Programa Bolsa 

Família entre os domicílios cearenses, referente aos dados da PNAD 2012. Estimou-

se, também, dois modelos Logit visando identificar as características 

socioeconômicas destes domicílios que contribuem para a classificação como pobre 

por renda ou multidimensional. Constatou-se que, quando se considera a pobreza 

como um fenômeno multidimensional, a focalização do PBF é pior do que sob o 

aspecto renda. Observou-se, também, que cerca de 40% dos domicílios do Ceará 

são pobres, independente da abordagem utilizada e que, quanto maior a população 

de crianças e/ou idosos no domicílio, mais vulnerável este fica a vivenciar uma 

situação de pobreza.  

 

Palavras-chave: Pobreza Multidimensional. Abordagem das Capacitações. 

Focalização. Programa Bolsa Família. 
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ABSTRACT 

 

This research is initially based on a theoretical discussion about poverty in two 

aspects: monetary and multidimensional. Furthermore it was used Alkire and Foster 

methodology (2009) to analyze and compare the objectives of “Bolsa Familia” 

amongst households in Ceara with regards to the PNAD 2012 data. It was also 

projected two Logit models to identify the socioeconomic characteristics of 

households that contribute to the classification of poor by income or 

multidimensional. It was found that , when considering poverty as a multidimensional 

phenomenon the focus of GMP is worse than under the income aspect . In addition it 

was estimated that  about 40 % of Ceará 's households are poor regardless of the 

approach used and the higher the population of children and/or elderly at the 

domicile, the more vulnerable they are to experience a situation of poverty. 

 

Keywords: Multidimensional poverty. Approach of capacity. Focalization. “Bolsa 

Família” Program.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabendo que a identificação dos indivíduos pobres possui grande 

relevância nos targeting de políticas sociais e de desenvolvimento de programas 

assistencialistas, e, diante do conhecido cenário brasileiro de desigualdade e 

pobreza, é interessante o questionamento sobre “o que é ser pobre?”.  

Torna-se oportuno compreender quem são os indivíduos que são 

considerados pobres e quais os critérios para que uma pessoa ou família se 

enquadre nesta posição para um programa assistencialista, como o Bolsa Família. 

A renda é a variável utilizada para medir a pobreza sob o ponto de vista 

monetário, por ser considerada uma Proxy para medir o bem estar das pessoas. 

Porém, é uma Proxy fraca, tendo em vista que este depende tanto de fatores 

monetários quanto não monetários. 

Deste modo, iremos tratar a pobreza sob um ponto multidimensional, pois, 

conforme a definição de pobreza varia, a população considerada pobre também se 

altera; e analisaremos a distribuição conjunta do status da pobreza multidimensional 

e da participação dos domicílios cearenses no Programa Bolsa Família no ano de 

2012. 

Para isso, utilizando os dados da PNAD 2012, empregaremos a 

metodologia desenvolvida por Alkire e Foster (2009) que é baseada na Abordagem 

das Capacitações. E, para a identificação dos domicílios pobres por rendimento, 

utilizaremos a linha de pobreza de meio salário mínimo, em valores correntes. 

Ademais, será feita uma avaliação da focalização de um dos principais 

programas brasileiros de combate à pobreza, o Programa Bolsa Família (PBF), entre 

estes domicílios, no intuito de averiguar se o programa alcança tanto os domicílios 

cearenses pobres monetários como os pobres multidimensionais. 

Além desta introdução, o presente estudo é dividido em mais cinco 

seções. A seção 2 aborda de maneira sucinta as abordagens de pobreza monetária 

e multidimensional. O PBF, um dos principais programas brasileiros de combate à 

pobreza, é descrito na seção 3. A seção 4 aborda os aspectos metodológicos e os 

resultados são apresentados na seção seguinte. As considerações finais encerram o 

trabalho. 
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2 DEFINIÇÃO DE POBREZA  

 

Iremos dividir o estudo da pobreza em duas abordagens principais: 

pobreza monetária (insuficiência de renda) e pobreza multidimensional (insuficiência 

de capacitações e funcionamentos).  

Grande parte da literatura econômica sobre a pobreza utiliza a definição 

dos pobres a partir de seu padrão de vida, expresso em alguma métrica monetária, 

normalmente o rendimento ou a despesa de consumo per capita, que está abaixo de 

um nível arbitrariamente predeterminado, a denominada “linha de pobreza”. 

(RIBEIRO, 2009). 

Outra parte da doutrina entende que o conceito de pobreza é bem mais 

amplo, pois não se limita à renda e sim à privação de capacidades básicas e 

funcionamentos variados, privação esta que impediria algumas pessoas de ter uma 

vida que elas teriam razão para valorizar. (SEN, 1999) 

Nesse sentido, Santos e Arcoverde (2011) esclarecem que as explicações 

que relacionam pobreza à ausência de suprimentos para a subsistência, são 

limitadas e apontam apenas para uma das interfaces do fenômeno. 

Assim, Rocha (2003) nos ensina que “a pobreza é um fenômeno 

complexo, podendo ser definido, de forma genérica, como a situação na qual as 

necessidades não são atendidas de forma adequada" e afirma ser essencial 

especificar quais são essas necessidades e qual nível de atendimento pode ser 

considerado adequado. 

Nesse cenário, temos a teoria de pobreza multidimensional que afirma 

que a renda sozinha não é suficiente para mensurar a pobreza, dado que diferentes 

indivíduos que auferem a mesma renda monetária podem obter com ela diferentes 

níveis de bem-estar, devido a variações de cunho pessoal, social, ambiental e 

familiar, visto que a pobreza deve ser mensurada em todos os múltiplos aspectos 

onde ela pode se manifestar. (SEN, 1999) 

Dessa forma, outros estudos passaram a considerar o tema das 

necessidades básicas como parâmetros explicativos, somando à subsistência, às 

necessidades de vestuário, saúde, habitação, lazer, etc. (SANTOS; ARCOVERDE, 

2011) 
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Diante disto, iremos apresentar uma análise a cerca dos conceitos de 

Pobreza monetária e pobreza multidimensional. 

 

2.1 Pobreza monetária 

 

Um motivo frequentemente mencionado para a adoção da definição de 

pobreza monetária nos estudos é a sua instrumentalidade como proxy de bem-estar, 

o que possibilitaria uma “quantificação” e comparação intertemporal de bem-estar 

(MACHADO, 2007).  

Nesta abordagem da pobreza, a renda é utilizada para classificar os 

indivíduos como pobres e não pobres através de linhas de cortes, as chamadas 

linhas de pobreza e linhas de indigência (ou extrema pobreza), que podem ser 

definidas tanto em termos absolutos quanto relativos. 

Para a análise da pobreza monetária absoluta, atribui-se um valor 

monetário limiar entre pobres e não-pobres, que pode ser definida de uma forma 

universal. Essa medida se ajusta aos países pobres e em desenvolvimento e as 

linhas de indigência e de pobreza são definidas em termos de quantias monetárias.  

No entendimento de Rocha (2003), as análises atuais de pobreza 

absoluta se refere, justamente, ao não atendimento das necessidades relacionadas 

ao mínimo vital.  

Assim, a linha de indigência correspondente à quantidade mínima de 

dinheiro necessária para que os indivíduos satisfaçam suas necessidades 

nutricionais básicas, e, aqueles agentes com rendimentos abaixo deste cutoff, são 

considerados extremamente pobres ou indigentes. (LOUREIRO; SULIANO, 2010). 

Já a linha de pobreza corresponde ao valor da linha de indigência 

acrescido de um valor monetário correspondente as despesas básicas de transporte, 

vestuário e habitação e os indivíduos com rendimentos abaixo deste patamar são 

considerados pobres (ARAÚJO et al., 2012). 

Ainda sobre linha de pobreza, Hoffmann (1998) ensina que: 

 
Um procedimento usual para determinar a linha de pobreza consiste em 
obter, inicialmente, o valor de uma cesta de alimentos que atenda às 
necessidades nutricionais das famílias, levando em consideração os 
alimentos usuais das famílias de baixa renda. Em seguida, esse valor é 
multiplicado por um coeficiente, tendo em vistas as despesas necessárias 
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com moradia, vestuário, transporte, saúde, educação, etc. (HOFFMANN, 
1998, p. 218). 

 
Em termos absolutos, costuma-se definir este nível da linha de pobreza 

como um dólar ou dois dólares por dia para uma pessoa. Esta é uma medida 

convencional largamente empregada, principalmente, porque é relativamente fácil de 

compreender e implementar, tanto do ponto de vista analítico, quanto do ponto de 

vista das políticas públicas. (RIBEIRO, 2010). 

É bem verdade que as metodologias de definição das linhas de pobreza e 

extrema pobreza variam entre as instituições que as calculam, não existindo, assim, 

uma linha de pobreza oficial para o Brasil. 

Já a abordagem da pobreza relativa, segundo Rocha (2003),  

 
Define necessidades a serem satisfeitas em função do modo de vida 
predominante na sociedade em questão (...). Implica, consequentemente, 
delimitar um conjunto de indivíduos ‘relativamente pobres’ em sociedades 
onde o mínimo vital já é garantido a todos.   

 
Logo, percebe-se que a pobreza relativa é diferente em cada lugar e está 

ligada à exclusão social dos indivíduos em relação à sociedade em que vivem e está 

relacionada ao grau de desigualdade presente em uma dada sociedade, já que 

considera tanto a renda quanto as condições sociais (TOWNSEND, 2006). Nesse 

caso, as linhas de indigência e de pobreza são definidas em termos de proporções 

da renda média ou mediana da sociedade a qual pertencem os indivíduos. 

No entendimento das nações unidas, na pobreza relativa “Os indivíduos 

possuem o mínimo necessário para subsistirem, mas não possuem os meios 

necessários para viver de acordo com a área onde estão inseridos, nem com 

pessoas de status social comparável". 

Para Rocha (2003), nos países desenvolvidos, é mais adequado o uso 

dos conceitos da pobreza relativa, tendo em vista que a maior parte da população já 

possui o mínimo vital garantido, e, no Brasil, o conceito de pobreza mais utilizado é o 

de pobreza absoluta. 

Observa-se que, a partir dessas visões, a análise da subsistência 

considera que a pobreza está relacionada às questões da sobrevivência física e a 

identificação da pobreza se relaciona com a negação dos direitos de cidadania, já 

que esta explicita a iniquidade da estrutura social (CODES, 2008). 
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A análise da pobreza utilizando exclusivamente a renda pode resultar em 

três tipos de problemas (KUKLYS, 2005, p. 14): 

 
the omission of impact of non-market goods and services on the individual´s 
welfare; secondly, a disregard of interpersonal heterogeneity in converting 
income into welfare, particularly in poverty and inequality analysis; and 
thirdly, the neglect of the intrinsic value of choice. 
 

Apesar disso, Loureiro e Suliano (2010) salientam que a utilização da 

renda continua sendo fundamental na mensuração da pobreza já que a insuficiência 

desta leva a uma limitação na obtenção dessas capacidades. 

Como resultado,  

 
os debates sobre políticas realmente têm sido distorcidos pela ênfase 
excessiva dada à pobreza e à desigualdade medidas pela renda, em 
detrimento das privações relacionadas a outras variáveis como 
desemprego, doença, baixo nível de instrução e exclusão social (SEN, 
2000). 
 

A abordagem monetária da pobreza seria de fato, não só a melhor 

medida para o bem-estar, mas sim a única medida necessária para tal 

determinação, se vivêssemos em uma sociedade completamente mercantilizada, ou 

seja, onde toda fonte de bem-estar estivesse à venda no mercado; e onde todas as 

pessoas transformassem as mercadorias em bem-estar da mesma forma, porém 

essa não é a realidade. (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.2 Pobreza multidimensional 

 

Tendo em vista o fato de a pobreza ser um conceito complexo e possuir 

um cunho econômico, social, político entre outras facetas (LADERCHI et al., 2003), 

ela não pode ser somente uma questão de baixa renda, embora seja 

frequentemente assim expressada. 

Segundo Sen (1999), a pobreza depende de fatores monetários e não-

monetários e, devido a esse fato, a renda é considerada uma Proxy fraca, embora 

seja uma Proxy para o bem estar das pessoas. Ainda segundo o autor, a pobreza é 

uma privação das capacidades básicas de um indivíduo e não apenas possuir uma 

renda inferior a um patamar pré-estabelecido. 
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Admitir a exclusividade da renda como a mais adequada proxy de bem-

estar é ignorar outras dimensões que influenciam o bem-estar, seja do indivíduo, da 

família, da comunidade, região ou país. Assim, ao restringir a pobreza a um 

indicador monetário, comumente a renda, segundo Salama e Destremau (1999), 

pode-se incorrer no risco de superestimar a pobreza. 

Salama e Destremau (1999) entendem que, ao negligenciar os aspectos 

não monetários, é possível que a abordagem monetarista da pobreza não reflita a 

real situação enfrentada pela sociedade.  

Sen (1997) esclarece que a renda exprime apenas uma margem parcial 

das diversas formas da vida humana e que recursos monetários não podem ser 

indicadores críveis, devido às diferenças que os indivíduos enfrentam para 

transformá-los em realizações. É preciso levar em conta o fato de algumas pessoas 

necessitarem de mais recursos que outras para obterem os mesmos resultados 

(LADERCHI; SAITH; STEWART, 2003). 

Anand e Sen (2007) destacam que uma pessoa que possua rendimentos 

acima da linha de pobreza “pode ainda encontrar-se em uma situação de privação, 

no sentido de ser analfabeta, ou estar sujeita a fatores epidemiológicos que podem 

levar a uma morte prematura, ou não contar com serviços essenciais".   

Diante disto, principalmente nos países em desenvolvimento, uma 

importante iniciativa tem sido olhar para outras formas de mensuração da pobreza, 

como a pobreza multidimensional. 

O reconhecimento de que a pobreza é um fenômeno multidimensional 

tem sido amplamente difundido no meio científico (SILVA; BARROS, 2006). Esse é 

um conceito mais rico que a abordagem tradicional baseada na renda (ASSELIN, 

2002) e uma direção para as pesquisas é o desenvolvimento de um ambiente 

multidimensional coerente com sua estrutura de mensuração (ALKIRE; FOSTER, 

2008). 

Assim, a abordagem multidimensional da pobreza: 

 
[...] insiste na dimensão fundamentalmente social, senão política, da 
pobreza, porque as condições de existência não se limitam unicamente aos 
aspectos materiais e individuais (moradia, alimentação e renda) e incluem 
as relações sócias, o acesso ao trabalho, aos cuidados, etc. (SALAMA; 
DESTREMAU, 1999). 
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De acordo com Bourguignon e Chakravarty (2003), o conceito de pobreza 

multidimensional surge quando indivíduos, observadores sociais e policy makers 

pretendem definir um limite de pobreza em cada atributo como renda, saúde, 

educação, etc. A pobreza pode ser considerada como uma falha em alcançar um 

nível mínimo aceitável de diferentes atributos monetários e não-monetários 

indispensáveis para a subsistência de um padrão de vida. Por conseguinte, a 

pobreza é essencialmente um fenômeno multidimensional.  

Duas abordagens se destacam neste enfoque multidimensional, a 

abordagem das necessidades humanas básicas e a abordagem das capacitações. 

A abordagem das necessidades básicas destaca o que deveria ser a 

preocupação fundamental do desenvolvimento: os seres humanos e suas 

necessidades, sob o entendimento de que os pobres não necessitam somente de 

renda, mas da satisfação de necessidades que dão oportunidade de levar uma vida 

plena (STREETEN et al., 1981, p. 21). 

A análise da pobreza na privação de necessidades básicas considera que 

os indivíduos tenham condições mínimas de vida, tais como educação, alimentação, 

saneamento, habitação, entre outros. (ROCHA, 2006). 

Desta forma, argumenta-se que os pobres não precisam apenas de 

renda, mas de bens e serviços básicos. Recursos monetários podem não ser 

suficientes para assegurar uma oferta adequada de bens e serviços, porque 

elementos centrais como serviços de saúde, educação, oferta de boa água 

dependem da provisão pública, e não apenas de renda privada (STEWART, 2006). 

Entretanto, conforme Sen (1990a), a literatura sobre necessidades 

básicas tende a ser prejudicada por algumas incertezas sobre a especificação de 

tais necessidades. Streeten e Burki (1979) admitem que “Na definição do pacote de 

necessidades básicas, enfrentamos três dificuldades: variações de padrões, 

diferenças de objetivos sociais e os problemas que surgem no ranking bens e 

serviços básicos”.  

Já na abordagem das capacitações, é avaliado o bem estar das pessoas 

de acordo com a liberdade que as mesmas têm de ser e/ou fazer aquilo que elas 

decidem (SEN, 2000) e ser pobre significa estar privado do direito de decidir sobre o 

que se quer da vida. (CASTEL; HAROCHE, 2001). 
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Nesta ótica, a definição de pobreza é mais voltada à adequação dos 

recursos, monetários ou não, para a realização de determinadas capacitações, do 

que na quantidade de tais recursos. (LADERCHI et al., 2003).  

Castel e Haroche (2001) afirmam que “não é dono de si mesmo, quem 

não possui propriedade privada ou social representada pelos recursos que o permite 

se alimentar, habitar em moradia digna e ter acesso à educação, à saúde e ao 

transporte".  

Pode-se, ainda, depreender dos ensinamentos de kuklys que a 

abordagem das capacitações opera em dois níveis. O primeiro no que diz respeito à 

realização de bem-estar, o qual é medido em termos de funcionamentos. O segundo 

referente ao potencial de bem-estar que é estimado em termos de capacitações. 

Assim, as capacitações são efetivos meios para a liberdade, ao passo que os 

funcionamentos são os resultados alcançados. (KUKLYS, 2005). 

Porém, esta abordagem também apresenta limitações, no que se refere 

às dificuldades em escolher os funcionamentos e capacitações relevantes para a 

análise (SEN, 2000). Além disso, fatores como suposições sobre valores humanos, 

evidência empírica e, principalmente, disponibilidade de informações em pesquisas 

domiciliares também devem ser considerados na escolha das dimensões. (ALKIRE; 

SANTOS, 2010). 

Entretanto, muito embora existam essas complicações, a abordagem 

multidimensional da pobreza é considerada como uma vantagem e não um 

problema. (ANAND; SEM, 2007). 
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3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

3.1 Especificações do programa 

 

Criado através de medida provisória nº 132 de 20 de outubro de 2003, 

transformado em Lei nº 10.836 em 9 de janeiro de 2004 e regulamentado por 

Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004, o Programa Bolsa Família é o principal 

Programa de Transferência de Renda do Governo Federal.  

O PBF foi resultado da unificação dos procedimentos de gestão e 

execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente 

as do Programa Nacional de Renda Mínima, vinculados à Educação - Bolsa Escola, 

do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, do Programa Nacional de 

Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, do Programa Auxílio-Gás, e 

do Cadastramento Único do Governo Federal. (Lei 10.836/2004). 

Destina-se às famílias extremamente pobres, com renda per capita 

mensal de até R$70,00, independentemente de sua composição e às famílias 

consideradas pobres, com renda per capita mensal entre R$ 50,01 e R$ 140,00, 

desde que possuam gestantes, ou nutrizes, ou crianças e adolescentes entre 0 a 15 

anos. (Lei nº 10.836/2004). 

O PBF prioriza a família como unidade de intervenção, sendo destinado 

àquelas que se encontram em situação de pobreza ou de extrema pobreza, integra o 

Plano Brasil Sem Miséria e tem como objetivo primordial garantir uma renda mínima 

para as famílias em situação de vulnerabilidade social e fome, a inclusão produtiva e 

o acesso aos serviços públicos. (site MDS) 

Além da transferência monetária, o Bolsa Família propõe o 

desenvolvimento de ações complementares no campo da educação, saúde e 

trabalho no intuito de possibilitar que crianças e jovens de 06 a 15 anos tenham 

acesso a escolas e a postos de saúde, e os adultos da família acesso à 

alfabetização, capacitação profissional, pequeno crédito, além de serem oferecidas 

ações de saúde para mulheres grávidas, objetivando integrar esforços para permitir 

a autonomização das famílias. (SENNA et al., 2007). 
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O tempo de permanência no programa não é estipulado, mas a legislação 

do PBF (Portaria Interministerial 551 de 9 de novembro de 2005) é muito clara 

quanto aos motivos de desligamentos das famílias, sendo um deles justamente o 

descumprimento das condicionalidades previstas, traduzidas na obrigatoriedade da 

inserção de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes em determinados 

Programas de Saúde e de crianças e adolescentes na escola. (MONNERAT et al., 

2007).  

 

3.2 Benefícios 

 

De acordo com dados do governo federal, no mês de abril de 2014, o 

Bolsa Família foi pago a 14.1 milhões de famílias em todo o Brasil, atingido cerca de 

50 milhões de pessoas e são oferecidos às famílias quatro tipos de benefícios: o 

Básico, o Variável, o Variável para Jovem e o para Superação da Extrema Pobreza. 

O benefício Básico é concedido às famílias em situação de extrema 

pobreza, no valor de 70 reais mensais, independentemente da composição familiar. 

Já o Variável, no valor de 32 reais, é concedido às famílias pobres e extremamente 

pobres que tenham crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos, gestantes ou 

nutrizes, e pode chegar ao máximo de cinco benefícios por família, ou seja, 160 

reais.  

As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício 

Básico e o Variável, até o máximo de 230 reais por mês. 

O benefício Variável para Jovem, de 38 reais, é concedido às famílias 

pobres e extremamente pobres que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos, 

matriculados na escola, e a família pode acumular até dois benefícios, ou seja, 76 

reais. 

Já o benefício para Superação da Extrema Pobreza é concedido às 

famílias em situação de pobreza extrema e cada família pode ter direito a um 

benefício. O valor varia em razão do cálculo realizado a partir da renda per capita da 

família e do benefício já recebido no programa. 
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As famílias em situação de extrema pobreza podem acumular o benefício 

Básico, o Variável e o Variável para Jovem, até o máximo de 306 reais por mês, 

como também podem acumular um benefício para Superação da Extrema Pobreza. 

 

3.3 Contrapartidas exigidas dos beneficiários 

 

Como contrapartidas, o programa exige das famílias ações nas áreas da 

saúde, educação e assistência social. 

Na área de saúde, as famílias devem acompanhar o cartão de vacinação 

e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As mulheres 

na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento médico, e as 

gestantes ou lactantes devem realizar o pré-natal e o acompanhamento de sua 

saúde e do bebê. 

No que diz respeito à educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 

e 15 anos devem estar matriculados e ter frequência escolar mensal mínima de 85% 

da carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no 

mínimo, 75%. 

Na área de assistência social, crianças e adolescentes com até 15 anos 

em risco ou retiradas do trabalho infantil devem participar dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e obter frequência mínima de 85% da 

carga horária mensal. (CARTA CAPITAL). 

 

3.4 Dificuldades para definição dos beneficiários 

 

Para a seleção das famílias a serem beneficiárias do programa, o PBF 

utiliza o targeting baseado no conceito de pobreza monetária, denominado Teste de 

Renda Não Verificada (FARIA et al., 2007). 

Assim, o Ministério do Desenvolvimento Social utiliza as informações 

registradas pelos municípios no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, que é um instrumento de coleta e gestão de dados com o objetivo de 

identificar as famílias com rendimentos abaixo das linhas de cortes estabelecidas. 
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Porém, assiste-se hoje, no Brasil, uma falta de consenso entre a 

determinação da população considerada “pobre” e da “extremamente pobre”. Não 

existe uma linha de pobreza oficial e de um lado o Programa Bolsa-Família estipula 

que são pobres as famílias cuja renda mensal per capita seja de até R$140,00 e 

extremamente pobres aquelas com renda per capita de ate R$70,00; de outro, 

publicação recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) considera 

como pobres todos os indivíduos com renda per capita igual ou inferior a meio 

salário mínimo, ou seja, R$ 207,50. São consideradas indigentes aquelas com renda 

per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 103,75 

(Acessória Técnica da Presidência, 2008).  

Sobre esta questão da linha de pobreza, Senna acredita que talvez o 

principal problema seja o baixo valor do corte de renda para pobreza extrema 

(RS70), o que, na prática, representa um grande risco de excluir muitas dessas 

famílias pobres (SENNA et al., 2007).  

Todavia, Martins (2010) destaca que critérios de elegibilidade baseados 

puramente na renda não consideram privações em dimensões que são, claramente, 

objetivos do programa, como é o caso das dimensões relacionadas à educação e à 

saúde.  

Assim, nos moldes de targeting atuais, parte dos indivíduos não seria 

identificada como potenciais beneficiários deste programa, já que a incidência da 

pobreza multidimensional supera a incidência da pobreza monetária no Brasil, 

conforme Alkire e Santos (2010) verificaram ao elaborar um perfil para o Brasil, no 

que se refere às medidas da pobreza, utilizando a metodologia desenvolvida por 

Alkire e Foster (2009). 

Oliveira (2012), adotando a mesma metodologia, considerou as 

dimensões relacionadas à renda, educação, condições de moradia e segurança 

alimentar na mensuração da pobreza multidimensional do Ceará, por meio das 

PNADs 2004 e 2009, e verificou que, assim como no Brasil como um todo, a 

pobreza multidimensional também supera a pobreza monetária.  

Magalhães et al. (2004 apud SENNA et al., 2007) destacam que uma das 

mais difíceis tarefas a ser enfrentadas por programas focalizados como o PBF é a 

construção de critérios e mecanismos de seleção de grupos sociais que serão ou 
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não contemplados, de forma a considerar o conjunto de vulnerabilidades sociais a 

que esses segmentos estão expostos.  

Assim, se fortalece a ideia de que talvez seja necessário que os policy 

makers modelem políticas sociais de combate à pobreza que considerem a 

multidimensionalidade da mesma e não apenas a renda. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 A PNAD e o Programa Bolsa Família 

 

A base de dados utilizada neste trabalho foi a PNAD do ano 2012. Da 

amostra, foi destacado o Estado do Ceará e, da população, foram excluídos os 

indivíduos cuja condição no domicílio fosse pensionista, empregado doméstico ou 

parente de empregado doméstico.  

Necessário se fez destacar os rendimentos recebidos pelo PBF da 

população da PNAD 2012, vez que esse dado não é fornecido pela pesquisa, exceto 

em anos que são realizados suplementos sobre esse tema, e que, geralmente, 

esses rendimentos são identificados como “outros rendimentos” que também 

englobam rendimentos não oriundos do programa. 

Diante deste fato, foi preciso desagregar os rendimentos do PBF na 

PNAD e utilizou-se o Método dos Valores Típicos1 que contabiliza como renda do 

programa “os valores declarados em outros rendimentos que correspondem ou se 

aproximam dos montantes efetivamente pagos pelo programa, o que é possível em 

virtude de o PBF transferir uma gama restrita de valores” (SOUZA et al., 2011). 

Para este estudo, definiu-se “N” como a quantidade de famílias na PNAD, 

“X” como a quantidade de famílias beneficiárias do PBF e “R” como o número de 

famílias beneficiárias nos registros oficiais. Com a aplicação do Método dos Valores 

Típicos, tem-se NX   e, vez que o número de famílias beneficiárias é subestimado 

neste método, tem-se RX   (SOUZA, 2010 apud SOUZA et al., 2011). 

Frente a esta subestimação, Souza et al. (2011) desenvolveram um 

método de compatibilização do número de famílias no PBF na PNAD e nos registros 

administrativos.  

De acordo com esta metodologia, inicialmente, aplica-se o Método dos 

Valores Típicos e identifica-se X famílias como beneficiárias do PBF e, 

posteriormente, estima-se a probabilidade de participação no PBF para as N famílias 

na PNAD através de um Probit com algumas características socioeconômicas do 

domicílio, como variáveis explicativas (SOUZA et al., 2011).  

                                                 
1 Barros (2006), Barros, Carvalho e Franco (2006), Soares et al. (2006), Souza et al. (2011). 
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Em seguida, com a definição das probabilidades para as N famílias da 

amostra, é feito o sorteio )( XR  de famílias entre as X identificadas como 

participantes do PBF e, com a aleatorização do sorteio, resta garantido que a 

distribuição de probabilidades das famílias beneficiárias é preservada e, portanto, o 

pareamento subsequente não tende a alterar a focalização do programa observada 

na PNAD (SOUZA et al., 2011).  

Na fase seguinte, as famílias )( XR   são pareadas com as famílias não 

beneficiarias que possuem probabilidades de participação mais semelhantes e, 

assim, “famílias não pertencentes passam então a ser consideradas como parte do 

programa, com renda do programa igual à da família com a qual foram pareadas” 

(SOUZA et al., 2011). 

Após a aplicação desse método de compatibilização na PNAD 2009, 

Souza et al. (2011) identificaram 11,28 milhões de famílias beneficiárias do PBF, 

contra os 11,27 milhões de beneficiários registrados oficialmente naquele ano. Com 

a aplicação do método dos valores típicos na PNAD 2009, os autores identificaram 

8,8 milhões de famílias brasileiras como beneficiárias do PBF. 

Para este trabalho, optou-se pela aplicação desta metodologia na 

identificação dos domicílios beneficiários do PBF na PNAD, porém poderá ocorrer 

uma superestimação de resultados na focalização do PBF entre os domicílios 

pobres multidimensionais, vez que a estimação pelo modelo Probit é capaz de 

captar aspectos inerentes da pobreza de forma que os domicílios pareados sejam 

predominantemente pobres multidimensionais. 

 

4.2 Identificação dos domicílios pobres 

 

Para a identificação dos domicílios pobres monetariamente, foi definido 

como linha de pobreza o valor de meio salário mínimo há época de 2012 e 

considerados pobres todos os domicílios com renda per capita abaixo desta linha de 

pobreza. 

Já para a identificação dos pobres multidimensionais, utilizou-se a 

metodologia de Alkire e Foster (2009) que utilizam uma abordagem de cutoff dual. 
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Nesta abordagem, inicialmente, determina-se uma linha de corte, zj, para cada 

indicador j = 1,..., d. 

O domicílio i = 1,..., n é privado no indicador j se sua dotação, yij, no 

indicador em questão é inferior ao cutoff zj. Algebricamente, a condição de privação 

do domicílio i no indicador j pode ser expressa como: 
 

yij  <  zj (1)
 

Com isso, define-se a matriz de privação g0 = [g0
ij], de ordem n x d, em 

que cada elemento g0
ij é tal que: 

 



 


c.c.  ,0

  se   ,1
0 jij
ij

zy
g  (2)

 

Nesta matriz, se o domicílio i é privado no indicador j, o elemento g0
ij 

assume valor 1. 

Partindo do pressuposto que cada indicador tem um peso, wj, associado a 

ele, de tal forma que todos os pesos somem um, é possível obter-se a soma de 

privações ponderada, ci, enfrentada pelo domicílio i, definida como segue:  
 





d

j
jiji wgc

1

0  (3)

 

No intuito de definir o cutoff, k, entre os indicadores que indica o número 

mínimo de privações ponderadas que um domicílio deve apresentar de modo a ser 

considerado pobre multidimensional, foi definida uma função de identificação 

),( zyik  da seguinte forma: 

 









kc

kc
zy

i

i
ik    se   ,0

   se   ,1
),(  (4)

 

Esta função de identificação, quando o domicílio i é pobre 

multidimensionalmente, assume valor 1, e a soma de privações ponderadas é maior 

ou igual ao cutoff k. 
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A linha de corte, k, que separa os pobres multidimensionais dos não 

pobres, pode assumir valores diversos e existem duas abordagens acerca da 

determinação deste cutoff que merecem destaque, a abordagens da união e a da 

interseção.  

Pela abordagem da união, será pobre multidimensional se houver a 

privação em pelo menos um indicador. Já pela abordagem da interseção, será pobre 

multidimensional se houver privação em todos os indicadores considerados. Cabe 

ressaltar que a abordagem da união superestima as medidas e a da interseção 

subestima. 

Na metodologia de Alkire e Foster (2009), que abrange os casos 

extremos das abordagens da união e interseção, além de possibilitar casos 

intermediários, é sugerido utilização de um k equivalente a um terço, de modo que 

para os pobres multidimensionais se observe %33ic . Destaca-se que esta 

metodologia é bem flexível, vez que pode ser aplicada com diferentes indicadores e 

estruturas de ponderação. 

 

4.3 Dimensões e indicadores utilizados na identificação dos pobres 

multidimensionais 

 

Os indicadores e seus respectivos pesos utilizados neste estudo para a 

identificação dos domicílios pobres multidimensionais foram definidos conforme 

propuseram Alkire e Foster (2009) que sugerem que se utilizem indicadores 

agrupados nas mesmas dimensões do IDH, a saber, educação, saúde e padrão de 

vida para as análises da pobreza multidimensional. Além destas, também foi incluída 

a dimensão renda como uma maneira de combiná-la com as demais na análise da 

pobreza multidimensional.  

A escolha desses indicadores se deu baseada tanto no que foi proposto 

por Alkire e Foster (2009) quanto na disponibilidade de informações na PNAD 2012.  

A Tabela 1 a seguir mostra essas informações, além de retratar a 

estrutura de ponderação adotada e os cutoffs de cada indicador. 
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Tabela 1 – Dimensões, indicadores, cuttofs e pesos 
Dimensão Indicador Condição de privação do domicílio Peso

Educação 
Analfabetismo Presença de analfabeto funcional* 1/8 

Acesso à escola 
Alguma criança em idade escolar (1 a 8 anos) 
está fora da escola 

1/8 

Saúde Mortalidade infantil 
Presença de ao menos uma mãe que tenha 
algum filho que já tenha morrido 

1/4 

Padrão de 
Vida 

Abrigabilidade 
Material predominante nas paredes externas não 
é permanente 

1/24 

Abastecimento de água Não possui acesso à água encanada 1/24 

Saneamento 
Não possui banheiro próprio ou o banheiro é 
compartilhado com outros domicílios 

1/24 

Coleta de lixo O lixo não é coletado 1/24 
Energia elétrica Sem acesso à eletricidade 1/24 

Posse de ativos 
Não tem ao menos um dos bens: fogão, 
geladeira, TV, rádio, telefone ou computador 

1/24 

Renda 
Renda domiciliar per 
capita 

Renda domiciliar per capita inferior a meio salário 
mínimo 

1/4 

Nota: * É considerado analfabeto funcional o indivíduo com mais de 15 anos de idade que possui 
escolaridade inferior a 4 anos letivos. 
Fonte: Adaptado de Alkire e Foster (2009). 

 

Percebe-se da analise da estrutura acima que foi atribuído peso igual 

cada dimensão e para cada indicador dentro de sua respectiva dimensão, e, como 

sugerido por Alkire e Foster (2009), a linha que irá separar os pobres 

multidimensionais dos não pobres será a correspondente a uma soma de privações 

ponderada de 1/3. 

A partir destas definições, torna-se oportuno identificar em que grau as 

duas abordagens de pobreza, monetária e multidimensional, estão relacionadas. 

Para isso, são utilizadas medidas de correlação ou associação e são 

apresentadas duas medidas de associação entre variáveis categóricas, o coeficiente 

de contingência e o coeficiente V de Cramer. Estas medidas foram adotadas vez 

que a classificação do domicílio como pobre ou não pobre se trata de uma variável 

categórica 

 

4.4 Coeficiente de contingência 

 

Para o cálculo do coeficiente de contingência, C, os dados são dispostos 

em uma tabela de contingência, conforme Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Tabela de contingência para o cálculo de C 
 A1 A2 Ak Total 

B1 A1B1 A2B1 AKB1 

... 
B2 A1B2 A2B2 AKB2 
...    
Br A1Br A2Br AKBr 
Total ... n 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Os dados podem ser divididos em qualquer número de categorias de 

modo que a tabela de contingência pode ter dimensão rxk, em que r é o número de 

linhas e k, o número de colunas, e não precisam ser ordenados.  

De posse desta tabela, o coeficiente de contingência pode ser definido 

como: 
 

2

2






n

C  (5)

 

onde: 

n é o tamanho da amostra; 


 




r

i

k

j ij

ijij

E

EO

1 1

2
2 )(

 ; 

ijO  é a frequência observada; 

ijE é a frequência esperada. 

Para testar a significância do coeficiente de contingência C, testa-se a 

significância do x2 obtido em uma distribuição x2 com (k - 1) (r - 1) graus de 

liberdade. 

Em relação aos valores limites do coeficiente de contingência, tem-se 

que, quando as variáveis não se relacionam, C assume valor nulo e que, quando as 

variáveis são perfeitamente relacionadas, ele não assume valor um.  

O limite superior do coeficiente de contingência depende de k e r. Por 

exemplo, no caso de uma tabela de contingência 2x2, C pode ser no máximo 0,71, 

enquanto que em uma tabela 3x3 este valor muda para 0,82. Esta é uma das 

limitações do coeficiente de contingência.  

Como uma opção desta limitação, temos o coeficiente V de Cramer, 

descrito a seguir. 
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4.5 Coeficiente V de Cramer 

 

O coeficiente V de Cramer pode ser definido como: 
 

)1(

2




kn
V


 (6)

 

em que: 


 




r

i

k

j ij

ijij

E

EO

1 1

2
2

)(
 ; 

n é o tamanho da amostra; 

k = min {número de linhas, número de colunas}; 

V  [0,1]. 

Vez que o coeficiente de contingência e o coeficiente V de Cramer são 

sempre positivos, não se pode fazer nenhuma afirmação quanto à direção da 

relação entre as variáveis. 

 

4.6 Medidas de focalização de um programa social 

 

Para a avaliação da focalização do PBF entre os domicílios cearenses 

sob os aspectos da pobreza monetária e multidimensional será utilizado o índice de 

focalização proposto por Anuatti-Neto, Fernandes e Pazello (2001) que, 

algebricamente, é definido como: 
 

))(1)(( IEEI NPNPPPIF    (7)

 

onde: 

]1,1[IF ; 

]1,0[ : fator de ponderação; 

IEEI NPNPPP  e  , ,  são as variáveis de targeting do programa de tal forma que: 

IP : domicílios pertencentes ao público-alvo corretamente incluídos; 

EP : domicílios pertencentes ao público-alvo erroneamente excluídos; 
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ENP : domicílios não pertencentes ao público-alvo corretamente excluídos; 

INP : domicílios não pertencentes ao público-alvo erroneamente incluídos. 

Acerca deste índice, Tavares et al. (2009) ensinam que: 

 
Este indicador avalia a efetividade geral da regra de seleção ao considerar 
simultaneamente medidas de eficiência no alcance do programa [PI – PE] e 
de sua imprecisão [NPE – NPI]. A avaliação do IF é simples: quanto maior o 
seu valor, melhor é a focalização do programa. Utilizando-se um fator de 
ponderação de 0,50, sua magnitude mostra quão melhor é a seleção dos 
beneficiários em relação à seleção aleatória, em que todos os domicílios 
teriam a mesma probabilidade de pertencer ao público-alvo do programa e 
seriam incluídos com base num sorteio, como numa loteria. Este 
mecanismo apresentaria em média um indicador de focalização igual a 
zero; desta forma, considera-se que valores positivos para o IF indicam que 
a focalização da política é melhor do que se fosse aleatória.  
 

Seguindo o pensamento dos autores, utilizou-se, neste estudo, um fator 

de ponderação, α, de 0,5, e, além do IF, apresenta-se outras três medidas 

tradicionais de focalização, que são: 

a) Cobertura (porcentagem do público-alvo corretamente incluída no 

programa): PI/público-alvo; 

b) Vazamento (porcentagem de domicílios incluídos no programa 

erroneamente): NPI/incluídos; 

c) Porcentagem de domicílios incluídos que pertencem ao público-alvo: 

PI/incluídos. 

Definidas as medidas, será feita uma análise comparativa da focalização 

do PBF sob o ponto de vista das abordagens da pobreza monetária e 

multidimensional.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Relação entre as abordagens de pobreza monetária e pobreza 

multidimensional 

 

No intuito de comparar a incidência da pobreza sob as duas abordagens, 

realizou-se a identificação dos domicílios cearenses pobres multidimensionais 

através da metodologia proposta por Alkire e Foster (2009), e, para a identificação 

dos domicílios pobres por renda, tomou-se a linha de pobreza de meio salário 

mínimo vigente em 2012. Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Incidência da pobreza monetária e multidimensional entre os domicílios cearenses 

Situação do domicílio 
Abordagem 

Monetária Multidimensional 
Pobre 41,32% 45,16%
Não Pobre 58,68% 54,84%

Fonte: Estimativa própria com base na PNAD 2012 
 

Da análise dos dados acima, podemos concluir que cerca de 40% dos 

domicílios do Ceará são pobres, independente da abordagem utilizada. Entretanto, é 

necessário verificar se ambas as metodologias identificam os mesmos domicílios 

como pobres e, para isso, inicialmente, analisaremos em que grau o indicador de 

pobreza monetária se relaciona com o indicador de pobreza multidimensional. 

Ao analisarmos as concordâncias e divergências entre as metodologias 

adotadas na classificação dos domicílios como pobres ou não pobres, obtivemos os 

resultados descritos na Tabela 4, com destaque para a distribuição dos domicílios 

cearenses entre pobres e não pobres no ano de 2012, de acordo com as 

abordagens de pobreza monetária e multidimensional.  
 

Tabela 4 – Distribuição dos domicílios cearenses de acordo com o status de pobreza 

Pobreza monetária 
Pobreza multidimensional 

Total 
Não pobre Pobre 

Não pobre 0,4689 0,1179 0,5868
Pobre 0,0794 0,3338 0,4132
Total 0,5484 0,4516 1

Fonte: Estimativa própria com base na PNAD 2012 
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Analisando os dados da tabela acima, percebe-se que a relação entre as 

duas metodologias é alta, pois as abordagens concordam em torno de quase 80% 

na classificação dos domicílios pobre ou não pobres. 

Porém, percebe-se que cerca de 12% dos domicílios cearense 

classificados como não pobres monetariamente, são pobres sob a ótica 

multidimensional, e, possivelmente, estes domicílios não sejam beneficiários de 

programas sociais de combate à pobreza, como o Bolsa Família. 

Ainda no intuito de analisar a relação dos indicadores de pobreza, 

verificaram-se algumas medidas estatísticas de associação entre variáveis e obteve-

se uma relação elevada e estatisticamente significante entre as medidas de pobreza 

monetária e multidimensional, conforme Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Medidas de relação entre os indicadores de pobreza monetária e multidimensional 
Coeficiente de contingência 0,5148
Coeficiente V de Cramer 0,6005

Nota: todos os coeficientes são significativos a 1% e 5%. 
Fonte: Estimativa própria com base na PNAD 2012 

 

Através da Figura 1, vê-se, graficamente, a relação entre as duas 

abordagens da pobreza através da proporção de distribuição de pobres 

multidimensionais pelos decis de renda. 
 

Figura 1 – Distribuição da incidência da pobreza multidimensional entre os decis de renda 

 
Fonte: Elaboração própria com base na PNAD 2012 
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Analisando o gráfico acima, percebe-se que quanto mais inferior o decil 

de distribuição de renda, maior é a incidência de pobres multidimensionais, o que 

ratifica a relação entre as duas abordagens da pobreza. No entendimento de 

Amartya Sen, os domicílios pertencentes a estes decis possuem dificuldades de 

transformar a renda em funcionalidades, pela insuficiência da mesma e também por 

acessos deficientes aos serviços básicos, gerando uma alta concentração de pobres 

multidimensionais. 

 

5.2 Focalização do Programa Bolsa Família 

 

Visando a identificação dos domicílios beneficiários do PBF, dentre os 

dados da PNAD 2012, utilizou-se a metodologia desenvolvida por Souza et al. 

(2011) e identificou-se um total de 6.882.594 de domicílios abrangidos pelo 

programa, contrastando proximamente com os 6.949.641 domicílios beneficiários 

oficiais. 

Ressalta-se que a aplicação desta metodologia de compatibilização pode 

superestimar os resultados da focalização do PBF entre os domicílios pobres 

multidimensionais. 

Os dados encontrados estão representados na Figura 2, a qual mostra a 

proporção de domicílios beneficiários do PBF em cada decil das distribuições do 

vetor de privação e do vetor da renda. 
 

Figura 2 – Distribuição da incidência dos beneficiários do PBF 

 
Fonte: Elaboração própria com base na PNAD 2012 
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No gráfico a, os domicílios localizados nos decis inferiores correspondem 

aos que possuem maiores privações nos indicadores considerados na identificação 

da pobreza multidimensional. O gráfico b, por sua vez, concentra, nos decis 

inferiores, os domicílios com menor renda domiciliar per capita.  

Da análise do gráfico, pode-se perceber que, quando o vetor é a renda, a 

concentração de beneficiários nos três decis inferiores é bem maior do que a 

concentração nos mesmos decis quando o vetor é de privações. O que pode sugerir 

uma cobertura maior do PBF entre os domicílios pobres por renda do que os pobres 

multidimensionais. 

Na Tabela 6, tem-se as medidas de focalização do PBF em termos das 

abordagens de pobreza monetária e multidimensional. 
 

Tabela 6 – Medidas de Focalização do PBF 

Medida 
Abordagem de Pobreza 

Multidimensional Monetária 
IF 0,1567 0,2399
Vazamento 0,3697 0,3159
Cobertura 0,5803 0,6298
Público-alvo dentre os incluídos 0,6303 0,6841

Fonte: Estimativa própria com base na PNAD 2012 
 

Da análise dos dados acima, percebe-se que, sob as duas abordagens da 

pobreza, a focalização do PBF é melhor do que se os benefícios fossem distribuídos 

de forma aleatória, visto que em ambos os valores foram positivos.  

Pode-se concluir, também, que, quando se considera a pobreza sob o 

aspecto monetário, a focalização do programa é melhor do que sob o aspecto 

multidimensional, vez que temos o IF 0,2399>0,1567 e todas as outras medidas 

corroboram com esse entendimento. 

Ressalta-se que as medidas de focalização podem estar superestimadas 

em relação aos domicílios pobres sob o aspecto multidimensional devido à 

identificação dos beneficiários do PBF na PNAD 2012, o que pode explicar a 

discrepância nas medidas de focalização da tabela 6. 

É oportuno, também, destacar que, como o PBF seleciona os 

beneficiários sob o aspecto monetário, há um desempenho menor na focalização do 

PBF entre os domicílios pobres multidimensionais e é provável que alguns destes 
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domicílios não façam parte da população-alvo do PBF por não serem pobres sob a 

ótica da renda. 

Ademais, após a análise dos dados, acredita-se que se o modelo de 

targeting do PBF considerasse a pobreza sob o aspecto multidimensional, maior 

seria o número de beneficiários abrangidos pelo programa e, consequentemente, 

melhor seria o combate a pobreza no Ceará.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizou-se este estudo com o intuito de analisar a pobreza nos 

domicílios cearenses, com os dados da PNAD 2012, sob duas abordagens, a 

monetária e a multidimensional, e ainda verificar como se dá a focalização do 

Programa Bolsa Família- PBF sob esses aspectos. 

Utilizou-se a metodologia proposta por Alkire e Foster (2009) para a 

identificação dos pobres multidimensionais e a linha de pobreza de meio salário 

mínimo, vigente em 2012, para a identificação dos pobres sob o aspecto monetário.  

Verificou-se que cerca 40% da população cearense é pobre, 

independente do conceito de pobreza utilizado, e que, quanto maior o número de 

crianças e/ou idosos, mais propenso este domicílio fica a vivenciar a pobreza 

monetária ou multidimensional. 

Constatou-se, também, que a focalização do PBF é pior entre os 

domicílios cearenses pobres multidimensionais do que entre os pobres por renda, e 

que a realidade pode ser ainda mais acentuada, uma vez que a identificação dos 

beneficiários do PBF na PNAD pode ter superestimado os resultados da focalização 

do PBF entre os pobres multidimensionais.  

Sugere-se, portanto, a aplicação de um targeting para o PBF que 

considere a pobreza sob o aspecto multidimensional, tendo em vista que haveria 

uma melhora da focalização do PBF e mais domicílios seriam beneficiados com o 

programa.  
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