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“If the minimum consumption needs not to be poor as much Money as 

domestic production, then the official poverty data does not measure 

properly the needs of places” (VICKREY, 1977). 
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RESUMO 

 

A tese é composta de três capítulos. O primeiro capítulo sob o título “Pobreza: da insuficiência de 

renda à privação de tempo” apresenta uma revisão literária sobre o tema pobreza a partir do método 

tradicional (insuficiência de renda) e da pobreza em uma perspectiva da alocação de tempo. Uma 

evidência convergente que se tira dessa revisão literária é que as mulheres são mais privadas de 

atividades como descanso e lazer. O segundo capítulo “Pobreza de tempo no Brasil: mensuração e 

análise de seus determinantes” analisa em nível individual, o bem-estar, através da alocação de 

horas trabalhadas de adultos e crianças, mensurando-se a pobreza de tempo para o Brasil. Neste 

sentido, indicadores de pobreza de renda da classe Foster, Greer e Thorbecke (FGT) são adaptados 

para medir a pobreza de tempo. Adicionalmente uma análise dos seus determinantes é realizada. 

Dentre outros resultados obtidos, as mulheres (crianças ou adultas) são as mais pobres de tempo, 

sejam na área urbana ou rural. Outro resultado preocupante é a alta proporção da pobreza de tempo 

entre as crianças na ordem de 16,1%, o que não muito é muito distante da população adulta que é de 

19,7%. O perfil do pobre de tempo é de uma mulher adulta, de cor negra e com baixa escolaridade, 

não necessariamente pobre de renda e residente na área urbana da região nordeste, morando em 

domicílio com poucas pessoas e mãe de filhos com menos de 14 anos de idade. O terceiro capítulo 

intitulado “Uma nova abordagem para a pobreza no Brasil: uma medida de bem estar 

bidimensional” faz uma análise da pobreza das famílias brasileiras através de uma medida 

bidimensional de pobreza que considera tanto a renda quanto a alocação de tempo. Neste sentido, 

utiliza-se a metodologia proposta por Vickery (1977) em que as curvas de isoquanta da pobreza são 

construídas para cada tipo de constituição familiar para identificar a proporção de pobres 

generalizados. Essa metodologia também permite identificar a proporção de famílias que estão no 

estado de pobreza involuntária (temporária). Como esperado, as taxas de pobreza aumentam 

significativamente quando o tempo é contabilizado como um recurso, porque pais que trabalham, 

especialmente, de famílias monoparentais, muitas vezes não têm tempo suficiente para realizar as 

tarefas domésticas essenciais. Percebe-se que há uma maior proporção de pobres generalizados 

entre as famílias monoparentais e entre aquelas com maior número de crianças. Outro resultado 

obtido, por exemplo, é que em torno de 20% dos pais solteiros com uma criança se configuram 

como pobres involuntários e que as maiores proporções de pobres involuntários são de famílias com 

um maior número de crianças. Esses resultados verificados neste último capítulo têm implicações 

relevantes em relação aos programas de transferência de renda governamentais. 

 

Palavras-chave: pobreza, bem-estar, alocação do tempo, produção doméstica. 
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ABSTRACT 

 

The thesis is comprised of three chapters. On the first chapter titled "Poverty: From Income 

Insufficiency To Time Deprivation", a literary review on poverty is displayed according to the 

traditional method that defines income insufficiency and poverty based on time allocation. When it 

comes to income, the thesis aims to dissert on subjects such as the definition of poverty, poverty 

identification criteria, measuring methods and results. The history of studies on poverty has been 

one of conflicting views, especially on topics like the relations between time poverty and education 

or  time poverty and income. Nevertheless, a unanimous point in these researches is that women are 

the most deprived of rest and leisure. On chapter two, titled "Time Poverty In Brazil: Measurement 

And Analysis Of Its Determinants", well-being is analyzed on an individual level based on the 

allocation of work hours executed by adults and children and therefore it measures time poverty in 

Brazil. On this sense, Foster, Greer and Thorbecke (FGT) time poverty indicators are adapted for 

measuring time poverty. Besides, the analysis of its determinants is also performed. Among some of 

the results, there was the conclusion that women (children or adult) are the time-poorest individuals 

in both rural and urban areas. Another concerning result showed that time poverty among children 

is as high as 16,1%, not very far from the adult population level of 19,7%. The composite profile of 

a time-poor individual is an African-Brazilian adult woman of little education who is not 

necessarily income-poor and who resides in the urban areas of the northeast region. She lives in a 

home of few people and has children who are younger than 14 years old. The third chapter, named 

"A New Approach For Poverty In Brazil: A 2-dimensional Well-being Measurement" is an analysis 

of poverty among Brazilian families done by applying a 2-dimensional measurement which uses 

both income and time allocation. The methodology behind it was the one proposed by Vickery 

(1977) who used isoquant poverty curves customized for each type of family in order to identify the 

general proportion of time-poor individuals. When the critical salary solution was applied, it ended 

up showing which families are in the involuntary poverty state. Quite expectedly, time-poverty rates 

soared whenever time was accounted as a resource. That is because parents who work and 

especially those who lead monoparental families often do not have enough time for essential tasks. 

There is a higher proportion of overall poor individuals among monoparental families and among 

families with many children. Another interesting result shows that 19,8%  of one-child single 

parents belong to the category of the involuntarily poor. 

 

Keywords: poverty, well-being, time allocation, household production. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A privação de bem-estar das pessoas pode ser interpretada de diferentes maneiras. Na 

interpretação de Sen (1999) é bastante limitado olhar o desempenho dos países e seus níveis de 

bem-estar apenas pela óptica da renda e consumo. Neste sentido, o referido autor argumenta que o 

desenvolvimento deve estar relacionado, dentre outras coisas, com as liberdades substantivas dos 

indivíduos, ou seja, pelo conjunto de capacitações de uma pessoa. Partindo desta concepção, a liberdade 

de tempo dos indivíduos para o descanso, lazer, praticas desportivas, estudar ou mesmo passar mais 

tempo com a família deve ser considerada como indicador de bem-estar.    

 Ravallion (1996) ao analisar a limitação das medidas unidimensionais questionou se a prática 

atual para mensurar pobreza deveria ser abandonada em favor de indicadores não-renda. O autor 

afirmou que é possível definir teoricamente um conceito mais amplo de pobreza que incluísse não 

somente conceitos de utilidade como também de capacitação.  

O Banco Mundial, ao incorporar uma definição de pobreza em um sentido mais amplo, 

passou a valer-se de um conceito multidisciplinar e de novos dados para produzir estudos como os 

de pobreza de tempo de Bardasi e Wondon (2006, 2009) e Kes e Swaminathan (2006) realizados 

para a África subsaariana. Nestes trabalhos e nos demais já realizados, um indivíduo é considerado 

pobre de tempo se o total de horas trabalhadas na semana for maior que uma determinada linha de 

pobreza de tempo. 

 Um ponto de vista convergente em relação à pobreza entre os analistas é definir este 

fenômeno como a falta de oportunidade para viver uma vida plena. Deste modo, a insuficiência de 

renda constituiria um indicador holístico demasiadamente limitado para medir a pobreza. Outras 

dimensões teriam que ser incorporadas para se definir quem é pobre, relata Soares (2009). 

 Reconhecendo que uma medida de pobreza deve contemplar não somente a privação da 

renda, mas também outros tipos de privações, a presente tese, ao utilizar dados da PNAD do ano de 

2009, apresenta em três capítulos um estudo de pobreza que considera a privação de tempo de 

indivíduos e famílias. Afinal, dois indivíduos ou duas famílias com mesma faixa de rendimento per 

capita podem ter recursos de tempo distintos e este por sua vez também bem-estar distintos. 

 No primeiro capítulo apresenta-se uma revisão da literatura sobre pobreza a partir do método 

tradicional, o da insuficiência de renda e também da pobreza em uma perspectiva da alocação de 

tempo. No âmbito da renda busca-se, dentre outras coisas, dissertar sobre a definição de pobreza, os 

critérios de identificação dos pobres, métodos de mensuração e resultados obtidos. Por sua vez, ao 

revisar os estudos realizados sobre pobreza de tempo, percebe-se que enquanto algumas pesquisas 

realizadas apresentam pontos divergentes, principalmente entre a relação educação-pobreza de 

tempo e renda-pobreza de tempo, um ponto que converge na maioria das pesquisas é que as 

mulheres são as mais privadas de atividades como descanso e lazer. 
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No segundo capítulo é analisado em nível individual, o bem-estar, através da alocação de 

horas trabalhadas, de adultos e crianças, mensurando-se a pobreza de tempo para o Brasil. Os 

indicadores de pobreza de renda da classe Foster, Greer e Thorbecke (FGT) são adaptados para 

medir a pobreza de tempo. Uma análise dos seus determinantes também é realizada. Dentre outros 

resultados obtidos, as mulheres tanto da área urbana quanto da áreas rural, crianças ou adultas, são 

mais pobres de tempo. Outra constatação relevante é a alta proporção de pobres de tempo das 

crianças na ordem de 16%, não muito distante da população adulta que é em torno de 20%. Pode-se 

traçar o perfil do brasileiro pobre de tempo como sendo uma mulher adulta, de cor negra e com 

baixa escolaridade, não necessariamente pobre de renda e residente na área urbana da região 

Nordeste, residindo em domicílio com poucas pessoas e mãe de filhos com menos de 14 anos. 

O terceiro capítulo faz uma análise da pobreza das famílias no Brasil através de uma medida 

bidimensional que considera tanto a renda quanto a alocação de tempo. As curvas de isoquanta de 

pobreza são construídas para cada composição familiar afim de identificar as famílias em situação 

de pobreza generalizada. A partir destas isoquantas mensura-se ainda a proporção de famílias que 

estão em estado de pobreza involuntária. Como esperado as taxas de pobreza aumentam 

drasticamente quando o tempo é contabilizado como um recurso, porque pais que trabalham, muitas 

vezes não têm tempo suficiente para realizar tarefas domésticas essenciais. Há uma maior proporção 

de pobres generalizados entre as famílias monoparentais e entre as com maior número de crianças. 

Quanta a pobreza involuntária, em torno de 20% dos pais solteiros com uma criança são pobres 

involuntários.   

De uma maneira geral, desses dois últimos capítulos, pode-se concluir que no Brasil as 

mulheres e indivíduos que residem em áreas urbanas são mais pobres de tempo e a proporção de 

pobreza de tempo de crianças é bem próxima da proporção para os adultos pobres. Estão entre os 

mais suscetíveis a serem pobres de tempo pessoas com maior nível de renda, jovens, mulheres, pais 

solteiros com filhos menores de quatorze anos, pessoas de raça não branca e que residem no 

Nordeste ou no Centro Sul do país. Ao bidimensionar o estudo da pobreza considerando a renda e 

também o tempo como recurso, conclui-se que a taxa de pobreza aumenta substancialmente, 

principalmente entre aquelas famílias compostas por mães ou pais solteiros e entre aquelas com 

maior número de filhos com idade inferior a quatorze anos. 

São resultados que servem para mostrar que o uso soberano dos indicadores de renda se 

mostra limitado e insatisfatório, não representando bons indicadores de bem-estar e dos recursos de 

indivíduos e famílias. Neste sentido, reconhecer a importância de outros indicadores como a 

alocação do tempo em atividades destinadas ao descanso, lazer, prática desportivas, tempo dedicado 

ao estudo ou mesmo destinado à produção doméstica e à família se configura em assumir o quão 

relevante é o recurso tempo no bem-estar e/ou qualidade de vida dos indivíduos. 
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CAPÍTULO 1 

POBREZA: DA INSUFICIÊNCIA DE RENDA À PRIVAÇÃO DE TEMPO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Afinal, o que é pobreza? Para diversos autores como, Ravallion (1992) e Kakwani et al 

(2004), quando se dispõe apenas dos rendimentos pessoais considera-se pobre aquela pessoa cuja 

sua renda é igual ou menor a um valor estabelecido, denominado linha de pobreza. Já para outros, 

como Rocha (2003), a pobreza deve ser compreendida num contexto mais amplo como o 

atendimento às necessidades básicas como alimentação, educação, saneamento básico e habitação, 

de uma sociedade ou região. Nesse contexto, um indivíduo é caracterizado como pobre se a sua 

renda é inferior a uma linha de pobreza, seja a partir do enfoque monetário, seja a partir de uma 

determinada cesta básica. Com certeza, a compreensão do conceito de pobreza tem melhorado e tem 

sido aprofundado consideravelmente nas últimas décadas após o trabalho seminal de Sen (1999). 

Um consenso alcançado é que o conceito de pobreza está relacionado a níveis de bem-estar 

ligado ao atendimento às necessidades básicas, sobretudo nos países em desenvolvimento. Para 

Ravallion (1992) uma das perguntas a ser respondida é como deve ser avaliado o bem-estar dos 

indivíduos. Assim sendo, a abordagem tradicional para a definição de pobres privilegia o mercado e 

não considera os atributos não monetários que também influem no bem-estar das pessoas. Um 

desses atributos que deve ser levado em consideração é a alocação do tempo destinado às atividades 

como o lazer e o descanso. 

Deste modo este capítulo apresenta uma revisão da literatura não somente sobre pobreza da 

insuficiência de renda, como também da pobreza em uma perspectiva da alocação de tempo. No 

âmbito da renda busca-se, dentre outras coisas, dissertar sobre a definição de pobreza, os critérios 

de identificação dos pobres, os métodos de mensuração e os resultados obtidos. Por sua vez, ao 

revisar os estudos realizados sobre pobreza, na perspectiva da privação de de tempo, percebe-se que 

enquanto algumas pesquisas realizadas apresentam pontos divergentes principalmente entre a 

relação educação-pobreza de tempo e renda-pobreza de tempo, um ponto convergente é que as 

mulheres são as mais privadas de atividades como descanso e lazer. 

O capítulo está estruturado, além dessa introdução, em mais três sessões. A primeira seção 

apresenta a pobreza em uma perspectiva da insuficiência de renda, uma breve revisão do referencial 

teórico acerca da delimitação e de sua mensuração, além de evidências empíricas da elasticidade 

renda-pobreza e de crescimento pró-pobre para o Brasil. A segunda seção expõe a pobreza em uma 

perspectiva da insuficiência de tempo. Nesta seção são apresentadas, sobretudo as evidências 

empíricas realizadas sobre o tema para diversos países. Na última seção são apresentadas as 

principais conclusões. 
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1.1 POBREZA: EM UMA PERSPECTIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RENDA  

 

A utilização da variável renda como indicador do nível de pobreza de uma população é algo 

frequente na literatura econômica. Segundo Ray (1998), o conceito relacionado à mensuração dessa 

dimensão parte da ideia de linha da pobreza derivada de uma medida de renda, consumo, ou então, 

do acesso a uma cesta de bens e serviços.        

 No Brasil, a linha de pobreza apresentada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) é o dobro da linha de extrema pobreza, cuja estimativa contempla o valor de uma cesta de 

alimentos que contenha o mínimo necessário de calorias para suprir adequadamente uma pessoa, 

conforme recomendações da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação) e da OMS (Organização Mundial da Saúde).      

 Ray (1998), por sua vez, atenta ao fato de que mesmo relacionando essa medida de pobreza 

à quantidade mínima de calorias necessárias para uma pessoa, a medida é derivada de um indicador 

relacionado à renda, pois está relacionada aos custos dos produtos, aos preços dos bens, ao nível de 

consumo, ao salário ou à renda de uma determinada população.     

 Para Sen (2001) a discussão sobre a linha de pobreza vai além. O autor argumenta que a 

pobreza, nesse caso, é definida através dos critérios de identificação dos pobres e da agregação de 

parâmetros relacionados a esse grupo para obter um índice de pobreza agregado. Portanto, essa 

agregação consiste, na realidade, unicamente numa contagem do número de pobres a partir da 

proporção contida na população.          

 A questão sobre definir uma linha de pobreza passa pela fundamentação dos conceitos de 

pobreza absoluta e relativa. Todaro e Smith (2003) afirmam que a abordagem absoluta reflete o 

número de pessoas que tem acesso a uma cesta de consumo que contemple o mínimo necessário 

para subsistência. Por outro lado, a perspectiva relativa engloba uma linha de pobreza comparativa 

em relação a um valor de renda média da população ou algum critério que compare níveis distintos 

de renda entre as parcelas da população (VINHAIS E SOUZA, 2006). 

Em relação a estes dois conceitos, FJP e IPEA (2006), Rocha (2003) e Hoffmann (1998) 

defendem o uso de linhas de pobreza absoluta no Brasil por acreditarem que o conceito de pobreza 

relativa se confunde com o conceito de desigualdade econômica, além de tal conceito não 

apresentar objetividade para a adoção de políticas públicas. 

De fato, definir e mensurar a pobreza, não é algo trivial e está longe de apresentar um 

consenso entre os pesquisadores que tratam esse tema. Existem distintos conceitos relacionados a 

aspectos metodológicos e indicadores diferentes do que venha a ser pobreza. Por esse motivo, 

diversos autores realizaram pesquisas empíricas partindo de distintos métodos de mensuração da 

pobreza, principalmente utilizando como variável de interesse de análise um indicador vinculado à 
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renda para testarem suas hipóteses. 

Uma questão importante nesse debate se refere aos distintos indicadores utilizados para 

mensurar a pobreza. A taxa de incidência – headcount ratio -, amplamente utilizada na literatura, 

contempla a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza, revelando, assim, uma lacuna 

importante na mensuração da pobreza, segundo Sen (2001). De acordo com esse autor, esse 

indicador de agregação é limitado por não levar em conta o fato dos indivíduos pobres estarem 

situados próximos ou muito distantes da linha de pobreza. 

Outro indicador abordado na literatura é o hiato da pobreza – poverty gap. O indicador mede 

o quanto de renda é necessário para que seja atingido o nível de renda situado na linha de pobreza. 

Nesse caso, revela ser um indicador de insuficiência de renda média. Note que o indicador é 

insensível ao número de indivíduos da amostra e que mede unicamente a insuficiência de renda 

média em relação à linha de pobreza (SEN, 2001).       

 O índice de Foster-Greer-Thorbecke (1984), também conhecido como FGT, reúne num 

único indicador os conceitos da taxa de incidência, do hiato da pobreza e a desigualdade de renda, 

conforme o critério do índice de Sen. A incorporação de um componente de desigualdade em um 

indicador de pobreza, segundo Sen (2001), busca corrigir as limitações apontadas para a taxa de 

incidência e hiato da pobreza, incorporando a sensibilidade da distribuição de renda entre os pobres.

 Todaro e Smith (2003) ainda mencionam o índice de pobreza humana – human poverty 

index, que contempla três variáveis: (a) ausência de acesso a recursos públicos como saneamento 

básico, nutrição e saúde, por exemplo; (b) proporção da população analfabeta e (c) percentagem da 

população que não chega aos 40 anos de idade. Esse indicador foi introduzido pela Organização das 

Nações Unidas. Esses conceitos serviram de base para diversos trabalhos que utilizaram métodos e 

indicadores distintos em suas pesquisas. 

De uma forma geral, os trabalhos relacionados ao estudo de pobreza identificaram mesmo 

com diversas especificações econométricas e indicadores divergentes, que a queda da pobreza está 

relacionada ao crescimento econômico, ou então, ao aumento do nível de renda ou consumo da 

população. Contudo, alguns autores concluem ainda que a queda da pobreza não está associada 

unicamente à renda, mas também a uma redução do nível de desigualdade de renda, tal como 

indicado por Sen (2001). O Quadro 1.1 apresenta um resumo de diversos estudos sobre o tema 

utilizando as mais diversas metodologias. 
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Quadro 1.1 - Resumo de Estudos sobre a Pobreza 

Autor Método Período Nível de Análise Resultados 

Stevans e 

Sessions 

(2002) 

Elasticidade renda-pobreza 

estimada a partir de um 

modelo de correção de erros 

Décadas 

de 1960 à 

1990 

 

Estados Unidos 
Aumentos no crescimento 
econômico estão 

significantemente relacionados 

a reduções na taxa de pobreza. 

Meng et 
al. (2005) 

Elasticidade renda-pobreza  
com dados cross-section 

 
1986 – 

2000 

 
China 

Aumento na pobreza 
associado ao aumento nos 

preços dos alimentos e aos 

custos subsidiados pelo 
Estado. 

Adams 
(2004) 

Elasticidade crescimento-

pobreza através do método 

de mínimos quadrados 
ordinários para dados em 

painel 

Décadas 

de 1980 e 

1990 

60 países em 

desenvolvimento 

Crescimento econômico reduz 

a pobreza, mas a redução está 

associada à redução da 
desigualdade de renda. 

Wodon 
(1999) 

 
Elasticidade crescimento-

pobreza a partir de dados em 

painel 

1983 à 
1996 

Bangladesh 
O crescimento reduz a pobreza 
tanto nas zonas urbanas 

quanto rurais, sendo esta 

redução associada à redução 

da desigualdade nas áreas 
urbanas. 

Hoffmann 
(2005) 

Elasticidade da proporção de 

pobres em relação ao 
rendimento médio e o índice 

de Gini a partir de 

parâmetros da distribuição 

log-normal do rendimento 

1999, 
2001 e 

2002 

Estados 
brasileiros 

Valor absoluto da elasticidade 

cresceria com o aumento do 
rendimento médio e 

decresceria com maior nível 

de desigualdade. 

Tochetto 

et al. 

(2004) 

Elasticidade da pobreza em 

relação ao crescimento do 

PIB do setor não agrícola 

1981 à 

2002 

Estados 

brasileiros 

selecionados 

Heterogeneidade de 

elasticidades entre os estados. 

De Lima, 
Barreto e 
Marinho 

(2003) 

Dados em painel para estimar 
as elasticidades renda-
pobreza e desigualdade-

pobreza 

1985 à 
1999 

Estados 
brasileiros 

Pobreza é sensível às políticas 
igualitárias 

Neder 
(2004) 

Elasticidade de medidas de 

pobreza em relação à renda 
média e à desigualdade 

(indicada pelo Índice de 

Gini) 

1995 e 

2001 

Áreas rurais  

(regiões e 
estados) do 

Brasil 

A elasticidade da pobreza 

cresce com o desenvolvimento 
das regiões e a distribuição 

desigual é um entrave ao 

alívio da pobreza 

Coelho 
(2009) 

Dados em painel para estimar 
a elasticidade renda e 

desigualdade da extrema 

indigência 

1995 à 
2007 

Estados 
brasileiros 

A redução da desigualdade 
possui um efeito mais 

expressivo para os mais 

pobres do que o aumento da 
renda média 

Salvato et 

al. (2007) 

Elasticidades da redução da 

pobreza e da indigência em 

relação ao crescimento 
econômico e à taxa de 

variação da desigualdade de 

renda 

1991 e 

2000 

Municípios em 
distintos níveis 

de agregação 

Maior elasticidade 

crescimento da redução da 

pobreza na região sudeste. 
Nota-se uma correlação 

negativa entre o módulo da 

elasticidade e a desigualdade 
inicial 

Resende 

Elasticidade pobreza-

crescimento através de um 1991 e 
Municípios 

mineiros 

Maior elasticidade pobreza-

crescimento em algumas 
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(2008) modelo de MQO utilizando  

duas medidas de pobreza 

(proporção de indigentes e 
proporção de pobres) 

2000 regiões em detrimento de 

outras, sendo esta relação 

válida para os dois indicadores 
de pobreza. 

Matias et 

al. (2010) 

Elasticidade crescimento da 

pobreza e desigualdade da 

pobreza 

 

 

1995 à 
2007 

Unidades 

federativas do 

Brasil 

Grande disparidade inter-

estadual nas elasticidades 

crescimento em pobreza, em 
que unidades menos ricas 

apresentam menor elasticidade 

crescimento da pobreza 

Pinto e 

Oliveira 
(2010) 

Elasticidade da pobreza em 

relação à renda e à 
desigualdade 

 

1995 à 
2007 

Brasil e suas 

unidades 
federativas 

A pobreza caiu rapidamente 

desde 2001, mas ainda existe 
uma grande discrepância entre 

estados e regiões. 

De França 
(2010) 

Elasticidade renda-pobreza e 
desigualdade-pobreza 

estimadas com dados em 

painel 

1995 à 
2005 

Unidades 
federativas do 

Brasil 

A redução da desigualdade 
tem maior efeito na redução 

dos níveis de pobreza que o 

aumento da renda média 

Silveira 
Neto 

(2005) 

Elasticidade pobreza-
crescimento a partir de dados 

cross-section 

1991 e 
2000 

Região nordeste 
do Brasil 

A baixa qualidade do 
crescimento nordestino está 

associada ao elevado nível de 

desigualdade na posse de 
ativos produtivos 

Marinho e 
Soares 

(2003) 

Elasticidade da renda média 

sobre a pobreza com dados 

em painel 

1985 à 

1999 

26 estados 
brasileiros 

Quanto maior a renda média, 

maior o valor absoluto da 

elasticidade e quanto maior a 
concentração, menor o valor 

absoluto da elasticidade. 
Fonte: Taques (2011). 

 

Dentre os principais estudos para o Brasil se destacam os trabalhos de Marinho e Soares 

(2003) e Hoffmann (2005). Os primeiros estimam a elasticidade da renda média sobre a pobreza 

para os estados brasileiros a partir da decomposição da variação da pobreza em dois termos. Esses 

autores encontraram que quanto maior for a renda média, maior será o valor absoluto da 

elasticidade e quanto maior a concentração, menor será o seu valor.  A partir desse estudo, 

Hoffmann (2005) estima a elasticidade da pobreza em relação à renda média e à desigualdade para 

o Brasil utilizando as medidas: (a) índice de pobreza de Sen
1
 e (b) índice de Foster, Greer e 

Thorbecke. Como resultado, o autor identificou padrões de variação semelhantes entre as unidades 

federativas do Brasil, distintamente dos resultados de Marinho e Soares (2003). 

Partindo de outro referencial, outros autores estudam a questão da pobreza sob a perspectiva 

de crescimento pró-pobre. Não há, na realidade, uma definição única sobre esse conceito. Alguns 

autores como Ravallion e Chen (2003) e Datt e Ravallion (1992) argumentam que esse tipo de 

crescimento ocorre se no período analisado houver uma redução na proporção de pobres. O Quadro 

                                                
1 O índice de Sem é derivado do índice de Gini, mas considera o número de pobres e a linha de pobreza ao invés da 

   população e renda total da população, respectivamente. 
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1.2 apresenta um resumo dos principais trabalhos sobre o crescimento pró-pobre para o Brasil .

 Contudo, há de se mencionar que existem outras duas abordagens relacionadas ao 

crescimento pró-pobre: a absoluta e a relativa. Ravallion e Chen (2003) e Kraay (2004) defendem 

que o crescimento é pró-pobre em termos absolutos se gera um ganho real na renda dos pobres. Por 

outro lado, a ótica relativa leva em conta os efeitos do aumento proporcional da renda dos mais 

pobres (KLASEN 2001, 2004; KAKWANI e PERNIA, 2000; KAKWANI e SON, 2002; SON, 

2003).  

 

Quadro 1.2 – Resumo de Estudos sobre o Crescimento Pró-pobre para o Brasil 

Autor Método Período Nível de Análise Resultados 

Salvato et 

al. (2008) 

Curva de 

incidência 

de 
crescimento 

1991 e 

2000 

Região 

Metropolitana de 
Belo Horizonte e 

Salvador e 

diferentes 
municípios de 

Recife e Manaus 

em diferentes 
níveis de 

agregação 

Para as regiões pesquisadas nenhuma 

grande região como um todo apresentou 

crescimento pró-pobre na década de 1990, 
porém, ao reduzir o nível de agregação, é 

possível verificar focos de crescimento 

pró-pobre, particularmente em Belo 

Horizonte e Salvador. 

 

Salvato et 

al. (2007) 

Curva de 

incidência 
de 

crescimento 

Década de 

1990 

Municípios 

brasileiros em 
distintos níveis 

de agregação 

Não houve evidências que em grandes 
regiões o crescimento foi pró-pobre na 

década de 1990. Entre estados apenas se 

deu em Roraima. Nas mesorregiões 
brasileiras, apenas 7,35% apresentou 

crescimento pró-pobre, enquanto para as 

microrregiões o número não ultrapassa 
11%. Por outro lado, em 25% dos 

municípios brasileiros houve crescimento 

pró-pobre. 

Tejada et 
al. (2008) 

Curva 
crescimento-

pobreza 

1991 e 
2000 

Microrregiões do 
estado de 

Alagoas 

Na maioria das microrregiões houve 
crescimento empobrecedor. 

Silveira 
Neto 

(2005) 

Curva 
crescimento-

pobreza 

1991 e 
2000 

Estados e 
microrregiões do 

nordeste 

brasileiro 

Não há evidências de crescimento pró-
pobre para nenhum estado. Quanto às 

microrregiões, apenas 11 das 188 
apresentaram crescimento pró-pobre. 

Salvato 
(2009) 

Curva de 
incidência 

do 
crescimento 

1991 e 
2000 

Mesorregiões, 
microrregiões e 

municípios 

brasileiros. 

Crescimento pró-pobre para o estado de 
Roraima unicamente. Das 136 

mesorregiões, um total de 10 apresentou 
crescimento pró-pobre. Para as 

microrregiões foram encontradas 65 

evidências de crescimento pró-pobre de 
um total de 558. Por fim, em nível 

municipal 25% dos resultados sugere 

crescimento pró-pobre. 

Guidolin e 
Porto 
Júnior 

Curva 
crescimento-

pobreza 

(a) 1981 à 
2003 e (b) 

1991 e 

(a) Estados da 
região centro-

oeste e (b) 

Das 57 curvas estimadas, 20 apontaram 
para um crescimento pró-pobre nos 

estados. De um total de 100 municípios 
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(2006) 2000 municípios das 

microrregiões 

desta mesma 
região 

estudados apenas em 14 casos houve 

crescimento pró-pobre. 

Resende et 
al. (2007) 

Curva 
crescimento-

pobreza 

1991 e 

2000 

Capitais 

brasileiras 

Preponderamente resultados de 

crescimento não pró-pobre e 

empobrecedor. 

Gonçalves 

e Silveira 
Neto 

(2010) 

Curva 

crescimento-
pobreza 

1991 e 

2000 

Municípios 

nordestinos 

Apenas para 21 municípios o crescimento 

foi pró-pobre; em 247 o crescimento foi 

não pró-pobre; e em 1031 casos, foi 

inconclusivo, além de 159 com 
crescimento empobrecedor. 

Diniz et al. 
(2007) 

Curva 
crescimento-

pobreza 

1990 à 

2004 

Estados 

Amazônia legal 
(Acre, 

Amazonas, 

Amapá, 

Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, 

Rondônia, 

Roraima e 
Tocantins) 

No princípio da década em análise, foi 

verificado um padrão de crescimento não 
pró-pobre. Para o período após o Plano 

Real, observa-se um comportamento pró-

pobre. Entre 1999-2001 e 2003-2004 os 

resultados foram inconclusivos, sendo pró-
pobre entre 2002-2003 

Resende 
(2008) 

Curva 
crescimento-

pobreza 

1991 e 

2000 

Municípios 

mineiros 

Houve crescimento pró-pobre para 203 

municípios, sendo não pró-pobre para 

outros 216 municípios e em 35 deles o 
crescimento foi empobrecedor. Nos 

demais 399 municípios, os resultados 

foram inconclusivos. 

Gonçalves 

et al. 
(2010) 

Curva 

crescimento-
pobreza 

2000 à 

2006 

COREDES do 

Rio Grande do 

Sul 

Incidência de crescimento pró-pobre em 9 

COREDES, 11 resultados foram 

inconclusivos e em dois houve 

crescimento empobrecedor. 

Tochetto et 

al. (2004) 

Curva 

crescimento-
pobreza 

Décadas 

de 1980 e 

1990 

Unidades 

federativas do 

Brasil (apenas 
22) 

Das 372 curvas estimadas o crescimento 

foi pró-pobre em 137 casos, sendo 107 

resultados de crescimento não pró-pobre, 
53 crescimento empobrecedor e 75 de 

resultados não conclusivos. 

Pinto e De 
Oliveira 

(2010) 

Curva de 
incidência 

do 

crescimento 

1995 à 

2007 

Unidades 

federativas do 
Brasil 

Dentre as curvas estimadas para os estados 

brasileiros, 12 apontam para o crescimento 
pró-pobre e 7 para crescimento 

empobrecedor. 
Fonte: Taques e Rocha (2011) 

 

Perceba pela tabela acima que a utilização do conceito de crescimento pró-pobre para vários 

níveis de agregação e metodologias diferentes para o Brasil pode induzir a diferentes resultados. Em 

muitos casos foram identificados resultados ambíguos, o que sinaliza que a metodologia aplicada 

para o mesmo nível de análise ou indicador de pobreza pode influenciar diretamente os resultados 

obtidos.    
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Sen (2001) leva adiante a discussão dos resultados dos trabalhos sobre pobreza relacionados 

às variáveis monetárias. Para o autor, a utilização da variável renda é amplamente utilizada 

principalmente pela maior disponibilidade de dados em comparação a outros indicadores que, 

porventura, poderiam explicar a pobreza. Todavia, aponta que a literatura sugere a utilização de 

outros indicadores que não monetários para mensurar a pobreza e, inclusive, a incorporação de um 

componente relacionado à distribuição de renda da população.    

 Partindo para outra vertente, Salama e Destremau (1999) se aproximam em parte do 

argumento de Todaro e Smith (2003) ao afirmarem que o indicador de pobreza deve contemplar as 

satisfações básicas dos indivíduos, ou seja, o acesso a bens e serviços necessários a um indivíduo. 

Assim, nessa linha de pensamento devem estar contidas medidas relacionadas ao acesso a água 

potável, infra-estrutura, rede de esgoto, educação e saúde, dentre outros indicadores. 

 Outra perspectiva de estudo da pobreza esta relacionada ao tempo. Nesse caso, o tempo é 

considerado tão relevante quanto à renda, uma vez que também é um recurso escasso. A alocação do 

tempo em atividades relacionadas ao lazer ou em outras atividades afins podem afetar diretamente o 

bem-estar do indivíduo. Esses argumentos serão apresentados na próxima seção. 

 

1.2 POBREZA: EM UMA PERSPECTIVA DA PRIVAÇÃO DE TEMPO 

Pode-se definir pobreza de tempo como sendo a carência ou insuficiência de tempo 

destinado a atividades como descanso, lazer, educação, cuidados com a saúde e a práticas 

desportivas. Neste sentido, um indivíduo pobre de tempo é aquele em que o total de horas 

trabalhadas na semana, seja no trabalho principal, secundário ou em outros trabalhos (remunerados 

pelo setor formal ou informal) ou mesmo em afazeres domésticos é maior que o valor de uma 

determinada linha de pobreza de tempo. 

Embora a abordagem sobre pobreza de tempo não seja um tema novo, somente a partir dos 

anos 2000 é que o tema tem sido estudado com maior frequência. Diversos trabalhos sobre esse 

tema já foram realizados para o Reino Unido, Ásia, América do Norte e África. Em relação aos 

autores, em ordem cronológica, podem-se citar os artigos de Vickery (1977); Douthitt (1994); 

Damián (2003); Harvey e Mukhopadhyay (2006); Bardasi e Wodon (2006); Lawson (2007); 

Burchardt (2008); Kalenkoski et al (2008); Kizilirmak e Memis (2009); Dowsley (2010); Saqib e 

Arif (2012). Em linhas gerais os resultados desses artigos apontam que as mulheres, sobretudo as 

casadas, são mais privadas de atividades de lazer e descanso, principalmente por alocarem grande 

parte de seu tempo em afazeres domésticos. Os indivíduos jovens e pessoas negras também são 

mais suscetíveis à pobreza de tempo. Em relação à educação e à renda alguns resultados são 

divergentes. A seguir apresenta-se uma revisão da literatura sobre a evidência empírica produzida 

por estes trabalhos, a metodologias utilizadas e os resultados obtidos por cada autor. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Andrew+S.+Harvey
http://www.springerlink.com/content/?Author=Arun+K.+Mukhopadhyay
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1.2.1 Evidências empíricas 

Embora o primeiro autor a teorizar sobre alocação de tempo tenha sido Becker (1965), o 

pioneiro a usar o tempo como medida de pobreza foi Vickery (1977). O objetivo dessa autora era 

identificar as famílias com indisponibilidade de tempo para atingir o nível de bem-estar nos Estados 

Unidos, devido às longas jornadas de trabalho realizadas muitas vezes não por opção, mas sim por 

necessidade. O estudo foca sua análise tanto no tempo gasto em atividades domésticas, quanto nas 

atividades produtivas.   

 Seu objetivo básico era definir uma medida bidimensional de bem-estar, não apenas do 

ponto de vista monetário, como também do tempo necessário para atingir um nível mínimo de 

consumo, uma vez que para isso são necessários tanto renda quanto tempo. Deste modo, as famílias 

seriam consideras pobres se tivessem menos de uma determinada combinação de tempo e dinheiro. 

Em síntese, os resultados de Vickery (1977) mostram que quando se considera não somente 

a renda, mas também o tempo como um recurso, as taxas de pobreza aumentam consideravelmente, 

sobretudo para as famílias monoparentais e especialmente para aquelas que são chefiadas por 

mulheres. 

Anos depois, tendo como base de dados um levantamento do uso do tempo dos americanos 

para o ano de 1985, Douthitt (1994) recalcula as taxas de pobreza utilizando a mesma metodologia 

do trabalho de Vickery (1977). O resultado constata que enquanto a proporção de mães pobres 

casadas e empregadas no mercado de trabalho pela definição tradicional de pobreza é de 6%, ao se 

considerar também o recurso tempo além da renda, essa proporção aumenta para 24%. Quando 

apenas o fator tempo está sendo considerado tem-se uma proporção ainda maior, na ordem de 91%. 

Damián (2003) se inspirando em Vickrey (2003) para contabilizar os pobres de tempo no 

México adota uma metodologia diferente. Utilizando uma base de dados do levantamento de uso do 

tempo da Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 1996, a autora constrói um índice denominado 

“Índice de excesso de tempo de trabalho”. A construção de tal índice tem como propósito identificar 

o tempo disponível de cada indivíduo para atividades com o lazer, descanso e tempo destinado à 

educação. Seus resultados revelam que as mulheres são mais privadas de atividades extra trabalho 

que os homens, principalmente por dedicarem mais tempo ao trabalho não remunerado, como por 

exemplo, os afazeres domésticos. 

Harvey e Mukhopadhyay (2006) ao defenderem uma redefinição para o padrão de pobreza 

canadense incluíram o uso do tempo utilizando dados do ano de 1998 e uma metodologia 

semelhante à Vickery (1977). Os resultados comprovaram à elevada incidência de déficit de tempo 

de adultos trabalhando em tempo integral no mercado de trabalho. Ou seja, esses adultos não 

dispunham de tempo para outras atividades como, por exemplo, passar mais tempo com seus filhos. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Andrew+S.+Harvey
http://www.springerlink.com/content/?Author=Arun+K.+Mukhopadhyay
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Bardasi e Wodon (2006) também produziram um estudo de pobreza de tempo para a Guiné 

Bissau, mas usando exclusivamente as horas alocadas em trabalho. Os autores utilizaram uma 

metodologia adaptada dos índices de pobreza de renda da família FGT (Foster, Greer, e Thorbecke) 

para identificar os pobres de tempo. Nessa pesquisa foram delimitadas duas linhas relativas de 

pobreza de tempo para os adultos. Uma de limite menor, 70,5 horas por semana, e outra de limite 

maior correspondente a 94 horas semanais.  Os resultados revelaram que os guineenses que 

residem em áreas rurais são ligeiramente mais pobres que aqueles de áreas urbanas. Os resultados 

mostraram também que a maior proporção de pobres de tempo está entre indivíduos do sexo 

feminino (24,2%) sendo a dos homens na ordem de 9,5%, (17,7% da população total são pobres de 

tempo). A proporção de crianças pobres é bastante elevada (39,2%) sendo o percentual de pobreza 

das meninas maior que dos meninos, 46,5% e 32,0%, respectivamente (considerando uma linha de 

pobreza de limite inferior de 9 horas de trabalho semanal). 

Outro resultado obtido foi que os indivíduos que residem com pessoas portadoras de 

deficiências aumentam sua probabilidade em ser pobre de tempo, sobretudo para as mulheres nessa 

condição e que moram em áreas rurais. O estudo revelou também que a educação diminui a 

probabilidade de uma pessoa vivenciar a pobreza de tempo, além de revelar que mulheres casadas 

são mais prováveis de estarem em pobreza de tempo que aquelas que são solteiras. 

Lawson (2007) também realizou um estudo para a África Subsaariana. Além de mensurar a 

proporção de pobres de tempo descriminado por sexo, estado civil, idade e nível de educação, os 

efeitos marginais de um modelo probit foram usados para mensurar a propensão, por exemplo, de 

um nativo de Lesoto experimentar esta modalidade de pobreza. Dois resultados principais foram 

obtidos: primeiro que os homens são ligeiramente mais pobres de tempo que as mulheres e, segundo 

que a população de Lesoto e dos demais países subssaarianos com mais anos de estudo sofrem uma 

maior privação de tempo do que aquelas com menores níveis de educação. Resultados esses que 

diferem daquele obtidos por Bardasi e Wodon (2006). Em parte, Lawson (2007) ressalta que a causa 

da pobreza de tempo nos países da região africana que não fazem parte do Norte da África é 

atribuída à falta de infraestrutura desses países.  Isso induz, por exemplo, a sua população percorrer 

longos caminhos em busca de água e transporte público. 

Burchardt (2008) está entre os pesquisadores que bidimensionaram o estudo da pobreza. Em 

sua análise para os países do Reino Unido, considerou como linhas de pobreza de tempo a mediana 

do total de horas trabalhadas por um indivíduo acrescida de 50%, 60% e 70% do total desse valor. 

Para a delimitação dos pobres de renda utilizou-se a linha de pobreza convencional. 

 As evidências produzidas para o ano de 2000 mostram baixos níveis de pobreza de tempo 

comparados com os obtidos por Bardasi e Wodon (2006). Ao utilizar uma linha de pobreza de 

tempo bastante semelhante ao desses autores, constatou-se que 6,5% da população britânica são 
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privadas de atividades como descanso e lazer, ao passo que apenas 0,8% dessa população além de 

ter privação de tempo apresentam também insuficiência de renda.  Além disso, a probabilidade de 

das mulheres serem pobres de tempo é de 2,4% enquanto a dos homens é de 0,8%. Em relação à 

raça, os brancos apresentam uma probabilidade de 1,5% ao passo que os negros 5,5%. Já os 

imigrantes paquistaneses e indianos apresentam uma propensão de 7,8 e 2,7%, respectivamente. Foi 

constatado também que os jovens entre 16 e 29 anos correm mais riscos de serem pobres de renda e 

tempo (em torno de 2,0%). A partir dos 30 anos esse risco cai para 1,8%.   

Kalenkoski et al (2008) analisou a pobreza de tempo para a economia americana, utilizando 

os mesmos limites de pobreza de tempo de Burchadt (2008).  Mas ao invés de focar nos indivíduos, 

o estudo privilegiou, entre os anos de 2003 e 2006, um total de 57.816 unidades familiares 

considerando apenas a dimensão tempo. Os autores constataram que à medida que aumenta o 

número de crianças na família, maior é a pobreza de tempo dos adultos desse agregado familiar. 

Outra constatação é que membros de famílias que não são pobres de renda são mais suscetíveis a 

serem pobres de tempo em 21,0%, resultado com base no limite intermediário de tempo 

correspondente ao acréscimo de 60% do valor da mediana. O estudo mostra ainda que há uma baixa 

proporção de famílias americanas pobre de renda e tempo, na ordem de 1,9%.  

Kizilirmak e Memis (2009) utilizaram os dados da primeira pesquisa sobre o uso do tempo 

na África do Sul que foi realizada no ano de 2000. Basicamente o estudo teve como objetivo revelar 

os efeitos do uso desigual do tempo entre homens e mulheres na pobreza de renda. Como uma parte 

considerável das mulheres sul africanas, além de trabalharem em atividades remuneradas, dedicam 

excessivas horas de trabalho em atividades não produtivas, tais como, coleta de água, cuidados com 

as crianças, idosos ou doentes, a escassez de tempo dessas mulheres para atividades como educação 

finda em corroborar para uma maior pobreza de renda das mesmas (dependendo da província a 

pobreza de renda na África do Sul em 2000 chegou a 73,5% da população, sendo a maioria desses 

pobres do sexo feminino). As mulheres casadas são mais suscetíveis a pobreza de tempo que as 

solteiras e as mais escolarizadas diminuem seu tempo gasto em atividades não remuneradas, 

podendo assim reduzir suas escassezes de tempo e renda. 

Ao contrário dos achados de Kizilirmak e Memis (2009) para a África do Sul, as 

desigualdades no uso do tempo entre homens e mulheres tem se reduzido consideravelmente na 

Austrália, de acordo com Dowsley (2010). Utilizando dados dos anos de 1992, 1997 e 2006 do 

“Australian Bureau of Statistics” (ABS), o estudo mostrou que nos últimos 20 anos houve uma 

maior participação das mulheres no trabalho remunerado e um maior envolvimento dos homens em 

atividades domésticas. Apesar da tendência de queda das desigualdades do uso do tempo, Dowsley 

(2010) mostra que os homens ainda dispõem de um maior tempo para o lazer ou descanso (4 horas e 

29 minutos diários), ao passo que as mulheres destinam apenas 3 horas e 57 minutos para essas 
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atividades.  

Outra evidência observada é que as horas totais trabalhadas de pessoas de ambos os sexos 

aumentaram cerca de duas horas por semana desde 1992. Em 2006, as horas médias semanais 

gastas pelos australianos em trabalhos remunerados ou não foram de 50 horas e 10 minutos. 

 Recentemente um estudo sobre pobreza de tempo foi realizado também no Paquistão por 

Saqib e Arif (2012). Desde que o tempo é um importante recurso e que sua escassez pode variar 

entre sexo, regiões, grupos profissionais e níveis de renda, eles abordaram essas características nos 

seus estudos. Os dados são do ano de 2007 e foram retirados da Pesquisa do Uso do Tempo (TUS), 

patrocinada pelo governo paquistanês. A pesquisa envolveu 19.600 entrevistados a partir de 10 anos 

de idade.  

Estes autores encontraram que a proporção geral de pobres paquistaneses é de 22,5%. Na 

área rural essa proporção foi de 22,2% não diferindo muito daqueles que moram em áreas urbanas 

(23,2%). Quando se discrimina a população rural por gênero percebem-se grandes disparidades. Um 

total de 39,8% das mulheres é pobre e apenas 16,6% dos homens experimentam este tipo de 

pobreza no campo. Há também acentuadas desigualdades de gênero em determinadas profissões. A 

proporção de mulheres pobres de tempo operadoras de máquinas é de 59,9% e 49,5% para aquelas 

que se dedicam a atividades agrícolas. Para os homens, essas proporções não ultrapassam 33% e 

9%, respectivamente. 

Um fato curioso e que diverge dos resultados de Kalenkoski et al (2008) para os Estados 

Unidos é que os paquistaneses que ganham menos são também os mais pobres de tempo. Contudo 

os resultados dos efeitos marginais do modelo de regressão corroboram os de Bardasi e Wodon 

(2006) para a Guiné Bissau e Kizilirmak e Memis (2009) para a África do Sul ao mostrarem que os 

indivíduos com baixo nível de educação bem como os casados são os mais pobres de tempo. 

Diante das evidências apresentadas percebe-se que dentre os países pesquisados, aquele que 

apresenta maiores proporção de pobres de tempo são o Paquistão seguido de Guiné Bissau. Os 

menos pobres de tempo são seguramente os países do Reino Unido. O quadro a seguir sintetiza os 

principais resultados das pesquisas apresentadas, a metodologia utilizada e a região e o período de 

estudo. 
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Quadro 1.3. Resumo das Evidências Empíricas sobre Pobreza de Tempo. 

Autor (es) Método Período País de análise Principais resultados 

Vickery (1977) 
Curvas de 
isoquanta 1977 

Estados Unidos Ao considerar o tempo como 
um recurso as taxas de 

pobreza aumentam 

consideravelmente. 

Douthitt (1994) 
Curvas de 
isoquanta 

1985 
Estados Unidos 

Ao considerar o tempo como 
um recurso as taxas de 
pobreza aumentam 

consideravelmente, sobretudo 

para mulheres casadas. 

Damián (2003) 
Índice de 

excesso de 
tempo de 

trabalho 

1996 
México As mulheres são mais 

privadas de atividades de 
lazer, principalmente por 

dedicarem mais tempo em 

afazeres domésticos. 

Harvey e 
Mukhopadhyay 

(2006) 

Metodologia 
similar a 
Curva de 

Isoquanta 

1998 
Canadá Elevado déficit de tempo de 

adultos trabalhando em tempo 
integral impede pais de 

passarem tempo suficiente 

com seus filhos. 

Bardasi e Wodon 
(2006) 

FGT 
(adaptado) e 

Probit 

2002; 
2003 

Guiné Bissau 

Mais educados são menos 
pobres, mulheres casadas são 
mais pobres. 

Lawson (2007) 
Probit 

2002 África 

Subsaariana 

Homens e indivíduos com 

maior nível de educação são 

mais pobres 

Burchardt 

(2008) 

Probit 
2000 

Reino Unido Mulheres, negros, imigrantes e 

jovens são mais pobres. 

Kalenkoski et al 

(2008) 
Índices de 

pobreza e 
Logit 

2003;2006 
Estados Unidos 

Famílias que não são pobres 
de renda são mais suscetíveis 

a serem pobres. 

Kizilirmak e 
Memis (2009) 

Tobit 
multivariado 2000 

África do Sul Mulheres casadas e menos 
educadas são mais pobres. 

Dowsley (2010) Índices de 
pobreza 

1992; 
1997; 

2006. 

Austrália Diminuição no tempo 

dedicado ao lazer nos últimos 
anos. 

Saqib e Arif 
(2012) 

FGT 
(adaptado) 2007 Paquistão 

Indivíduos mais pobres de 
renda, menos educados e 

casados são mais pobres de 

tempo. 
Fonte: elaborado pela autora com base nas pesquisas empíricas citadas acima. 

 

 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Andrew+S.+Harvey
http://www.springerlink.com/content/?Author=Arun+K.+Mukhopadhyay
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1.2.2 Considerações e Recomendações Políticas 

Com base nas evidências empíricas apresentadas é oportuno mencioanr algumas 

considerações e recomendações políticas levantadas, sobretudo por Burchardt (2008) com o intuito 

de melhorar o bem estar dos indivíduos através do recurso tempo.  

Na concepção de Burchardt (2008) como é provável que quase todas as medidas políticas e 

econômicas que o governo realiza tenham um impacto no tempo ou na renda dos indivíduos, o 

governo pode desempenhar um importante papel para a redução da pobreza de tempo, através 

principalmente de duas medidas. Para Burchardt (2008), a regulamentação de uma nova jornada de 

trabalho capaz de impedir a prática de horas extras excessivas em algumas profissões (ou mesmo 

criar um teto obrigatório de horas trabalhadas sem que isso incorra num aumento da pobreza de 

renda) e o investimento em capital humano (educação e saúde). 

Conforme se pôde constatar nos resultados de Bardasi e Wodon (2006) e Kalenkoski et al 

(2008) a educação diminui a chance do indivíduo ser pobre de tempo, contudo, muitas vezes os 

indivíduos estão presos numa situação que Burchardt (2008) denomina de “armadilha da pobreza de 

tempo”. Neste caso, o trabalho excessivo, seja em atividades produtivas ou não, os impedem de 

investir no seu capital humano, sobretudo em educação, e o não investimento em educação por sua 

vez resulta ainda mais em tempo ruim para estas pessoas. O investimento e incentivo a educação 

por parte do governo poderia contribuir para romper tal tendência. 

Para Dowsley (2010) o tempo se configura como um importante indicador não somente de 

bem-estar como também de gênero. As pesquisas que apontam, sobretudo diferenças de gênero no 

uso do tempo como os trabalhos de Damián (2003), Kizilirmak e Memis (2009) e Saqib e Arif 

(2012) são resultantes de países em desenvolvimento onde a tradição cultural ainda é muito forte no 

sentido de atribuir exclusivamente às mulheres a dedicação em trabalho não produtivo, algo que 

colabora para um aumento na pobreza de tempo dessas mulheres e finda para as mesmas uma maior 

perda em seus níveis de bem-estar bem como as induz a uma pobreza de renda. 

Nesse sentido, vale ressaltar mais uma vez que a educação é um fator determinante, 

especialmente na redução da pobreza de tempo das mulheres. Primeiro porque maiores níveis de 

educação induzem a uma maior eficiência no uso do tempo, sobretudo para atividades não 

produtivas como as domésticas (HUFFMAN, 2010), e segundo porque além do nível educacional 

provocar uma redução na pobreza de tempo possibilita também uma transferência de horas alocadas 

em trabalho não produtivo para atividades remuneradas, contribuindo que as mesmas escapem 

também da pobreza de renda. 

Por sua vez, priorizar investimento em saúde poderia corroborar para uma melhora no tempo 

dos indivíduos que cuidam de doentes. Kizilirmak e Memis (2009), por exemplo, identificaram que 

na África do Sul uma parte considerável de tempo alocado em atividades não produtivas é destinada 
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aos cuidados com pessoas com algum tipo de doença. 

Entretanto, as diferenças entre indivíduos no uso do tempo não está somente ligada a 

questões de gênero, as altas jornadas de trabalho ou ao capital humano, mas também está ligado a 

escolhas pessoais, estágio do ciclo de vida, compromissos familiares, além de características sócio 

econômicas. Nestes casos trata-se de fatores subjetivos que não podem ser controlados 

(DOWSLEY, 2010). 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo procurou fazer uma breve revisão teórica e empírica sobre as pobrezas no 

âmbito da renda e do tempo. A relevância em revisitar os trabalhos já realizados sobre os temas, 

sobretudo a pobreza tendo como base o uso do tempo, está no sentido de fazer comparações com 

eventuais pesquisas empíricas para o Brasil, pesquisas como as que serão apresentadas nos capítulos 

subsequentes. 

Em relação à literatura sobre pobreza no âmbito da renda procurou-se ressaltar, dentre outras 

coisas, a não trivialidade em definir pobreza e os critérios de identificação dos pobres através das 

várias linhas de pobreza adotadas. Algo que muitas vezes resulta em diversos métodos de 

mensuração e que por sua vez podem produzir distintos resultados para um mesmo nível de análise. 

Por sua vez, ao revisar os estudos realizados sobre pobreza de tempo, percebe-se que 

enquanto algumas pesquisas realizadas apresentam pontos divergentes entre a relação educação-

pobreza de tempo e renda-pobreza de tempo, um ponto que converge na maioria das pesquisas é 

que mulheres são mais privadas de atividades de lazer e descanso, principalmente as casadas por 

dedicarem mais tempo em afazeres domésticos. 

Embora a definição e mensuração da pobreza estejam longe de apresentar um consenso entre 

os pesquisadores, não há dúvida entre os mesmos que qualquer que seja o indicador utilizado, esse 

indicador deve ter em sua propriedade medidas de bem-estar. Nesse sentido, indicadores não 

monetários devem ser considerados em pesquisas sobre o tema. 
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CAPÍTULO 2 

POBREZA DE TEMPO NO BRASIL: MENSURAÇÃO E ANÁLISE DE SEUS 

DETERMINANTES 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nestes últimos anos a literatura na área de pobreza tem se dedicado bastante a estudar a 

importância do uso do tempo na análise econômica. Vários estudos na área de mercado de trabalho 

analisam, dado a restrição de tempo, o aumento das horas de trabalho dos indivíduos. Veja, por 

exemplo, Newman (2002).  Em outra direção, os artigos de Blackden e Bhaun (1999), Gelb (2001) 

e Apps (2004) apresentam uma ampla discussão a respeito do uso e restrição de tempo no 

crescimento e desenvolvimento econômico dos países. 

Há um consenso entre os pesquisadores que o bem-estar dos indivíduos e das famílias não é 

somente função da renda ou consumo, mas também de outros condicionantes. Sen (1999) e Vickery 

(1977) acreditam que as rendas reais podem ser indicadores insatisfatórios e limitados para 

mensuração de bem-estar e da qualidade de vida dos indivíduos. Estes autores acreditam que apesar 

da renda continuar sendo fundamental na vida das pessoas, não deve ser um intrumento de maior 

importância para medidas de bem-estar. 

Estudos realizados por Vickery (1977), Douthitt (1994), Damián (2003), Ilahi e Nadeem 

(2000, 2001), Bardasi e Wodon (2006) mostram que o tempo é um recurso tão importante quanto à 

renda. Ao contrário da renda ou do consumo que, “quanto mais, melhor”, o tempo é um recurso 

escasso e mais tempo alocado em trabalho, seja este produtivo ou não, significa menos lazer ou 

menos descanso e maior, portanto, a pobreza de tempo. Uma das vantagens da utilização da 

abordagem “pobreza de tempo” é a possibilidade de se realizar estudos de bem-estar em nível 

individual, o que não é possível através da medição de pobreza de renda e de consumo. 

Na literatura internacional já existem vários artigos que abordam a questão da alocação do 

tempo como indicador de bem-estar, sobretudo na África. No entanto, praticamente não existem 

estudos sobre este tema para América Latina. Como a maioria das pesquisas utilizam a renda como 

indicador de bem-estar, a capacidade dos indivíduos ou das famílias em ter acesso a lazer, ou de 

passar mais tempo com a família, acaba sendo negligenciada (HARVEY E TAYLOR, 1997). 

No Brasil há inúmeros estudos que tentam explicar os determinantes da pobreza sob a ótica 

da renda através de fenônemos de crescimento econômico e de desigualdade, mas não há estudos 

que buscam definir quem é pobre considerando a alocação do fator tempo. Entretanto, a ausência de 

estudos sobre a escassez do tempo no Brasil não exclui sua importância. 

Vários organismos, sejam nacionais ou internacionais, têm apontado que exaustivas horas de 
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trabalho acarretam diversos problemas relacionados à saúde tais como estresse, depressão, lesões 

por esforço repetitivo, além de aumentar as dificuldades para o convívio familiar em função da falta 

de tempo dedicado a família. 

Portanto, ao se reconhecer que uma medida de pobreza deve contemplar não somente a 

renda monetária, mas também outros tipos de privações, esse capítulo contribui para literatura nessa 

área realizando um estudo sobre pobreza para a economia brasileira considerando a privação de 

tempo dos indivíduos. Afinal, dois indivíduos ou duas famílias com mesmos rendimentos podem ter 

recursos de tempo distintos podendo assim afetar diferentemente seus níveis de bem-estar. 

Neste sentido, utilizando dados da PNAD para o ano de 2009, este capítulo analisa a pobreza 

de tempo para o Brasil tendo como motivação o uso da alocação do tempo como indicador de bem-

estar. Um indivíduo é considerado pobre de tempo se o total de horas trabalhadas na semana seja no 

trabalho principal, secundário, em outros trabalhos ou mesmo em afazeres domésticos for maior que 

uma determinada linha de pobreza de tempo. 

A medida de pobreza de tempo é mensurada adaptando as medidas de pobreza de renda da 

classe FGT (Foster, Greer e Thorbecke (1984)) para o caso específico de pobreza de tempo. Esses 

indicadores são: a Proporção de pobres de tempo, o Hiato de pobreza de tempo que mede a sua 

intensidade e o Hiato de pobreza de tempo ao quadrado, que mede sua severidade. Eles são 

calculados levando-se em consideração o sexo, adultos e crianças por áreas urbanas e rurais. 

Através dos efeitos marginais de um modelo econométrico Logit analisam-se também os 

impactos de vários determinantes que explicam a pobreza de tempo no Brasil. 

Dentre outros resultados obtidos, quaisquer que sejam os indicadores de pobreza de tempo 

observados, as mulheres (crianças ou adultas) no Brasil são mais pobres de tempo, seja na área 

urbana ou rural. Outro resultado preocupante é a alta proporção de pobreza de tempo das crianças, 

na ordem de 16,1%, não muito distante da proporção da população adulta que é de 19,7%.  

Em relação aos determinantes da pobreza de tempo, indivíduos com um número maior de 

anos de estudo reduzem a propensão de serem pobres de tempo, enquanto o aumento da renda 

aumenta essa propensão. No período laboral, os indivíduos mais jovens são em média mais pobres 

de tempo. A partir de uma determinada idade, quando estes se tornam mais velhos, há uma 

tendência de queda da pobreza de tempo. As pessoas com filhos menores de 14 anos apresentam 

maior probabilidade de serem pobres de tempo, enquanto o número de pessoas na família ocasiona 

sua diminuição. 

O capítulo, além desta introdução, está distribuído em mais cinco outras seções. A segunda 

seção apresenta uma revisão bibliográfica acerca da pobreza de tempo. Na terceira seção define-se 

formalmente a pobreza de tempo e constrói-se a linha de pobreza. A quarta seção mostra os 

resultados dos indicadores de pobreza de tempo. Na quinta seção especifica-se um modelo 
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econométrico logit e discutem-se seus resultados. A última seção é dedicada às principais 

conclusões do capítulo. 

 

2.1 POBREZA DE TEMPO: UM BREVE RELATO  

Desde o estudo de Vickery (1977), pesquisas usando o recurso “tempo” vêm sendo 

utilizadas, tanto em países desenvolvidos, onde foram projetadas para medir a transformação em 

direção a uma sociedade e economia de lazer como em países em desenvolvimento. Nos últimos 

anos, além dos trabalhos citados no Capítulo 1, países como Índia e Nepal (1999), Benin (1998), 

Nigéria (1999), Madagascar (2001), e Maurício (2003) realizaram estudos sobre o uso do tempo, 

sobretudo em relação ao tempo dedicado ao trabalho doméstico. O Programa das Nações Unidas 

(PNUD) tem apoiado tais pesquisas. 

Esse tema de estudo ganha relevância também para a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que desenvolveu uma norma internacional baseada na ideia de que trabalhar longas horas 

representa um risco para a saúde dos trabalhadores e para suas famílias. Para Bardasi e Wodon 

(2009), essas normas têm sido bastante utilizadas visando à garantia da saúde do trabalhador. 

 Burchardt (2008), em sua pesquisa realizada para o Reino Unido, considera que o tempo é, 

no mínimo, um elemento essencial para o bem-estar. Em relação à importância de utilizar esse fator 

na medição do bem-estar dos indivíduos, Damián (2003) descreve: 

 “Imaginemos dos hogares hipotéticos cuyo ingreso es igual a la línea de pobreza de $ 

1000.00 per cápita que desde El punto de vista de la pobreza por ingresos no serían considerados 

como pobres. El primeiro está conformado por Juan, su esposa y su hijo de três años. Juan gana $ 

3000.00 y su esposa se hace cargo del cuidado del menor y del trabajo doméstico. El segundo 

hogar está integrado por Ana y su hijo de meses. Ana és una trabajadora doméstica que gana $ 

2000.00. No tiene con quién dejar a su hijo y pagar uma guardería está fuera de su alcance, de ahí 

que denga que amarrarlo para salir a trabajar. Apesar de que desde el punto de vista del ingresso 

estos dos hogares están em circunstancias similares, muestran diferencias abismales em términos 

de su disponibilidad de tiempo y por tanto em su calidad de vida”. 

 

 Nem Juan nem Ana, são considerados pobres tendo como base a linha de pobreza de renda. 

Contudo, Ana sofre de privação de tempo por não ter com quem deixar seu filho recém nascido, e 

essa privação faz com que ela não desfrute do mesmo nível de bem-estar e/ou qualidade de vida que 

Juan tem, uma vez que os cuidados com seu filho fazem de Ana uma pessoa pobre de tempo. 

 Burchardt (2008) expõe que para que um indivíduo escape da pobreza de tempo é primordial 

que o mesmo seja saudável e tenha boa formação educacional. Sabe-se que a hora do trabalho 

remunerado realizado por um indivíduo com um capital humano acima da média, é mais cara do 
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que para um indivíduo com baixo capital. Por outro lado, Kalenkoski et al (2008) ao realizar um 

estudo sobre o tema para os Estados Unidos, ressaltam que a pobreza de tempo, além de impedir o 

indivíduo de ter descanso ou lazer, o impede também de obter um melhor e/ou maior nível de 

escolaridade. 

 Recentemente, com o aumento das taxas de desemprego nos países desenvolvidos, uma das 

motivações de estudar a pobreza de tempo é mostrar a evolução do papel dos homens e das 

mulheres em atividades domésticas. Nos estudos de Kes e Swaminathan (2006), realizados para a 

África Subsaariana e de Bardasi e Wodon (2009), feito especificamente para a Guiné Bissau, há 

uma subestimação da participação feminina no trabalho formal devido à sua dedicação de tempo em 

atividades não remuneradas, tais como: trabalho doméstico e cuidado com filhos em idade pré-

escolar e ou de doentes. Todos esses fatores levam a uma redução no tempo disponível dedicado às 

atividades produtivas, resultando também em pobreza de renda. 

A literatura evidencia que no Brasil tem-se registrado uma acelerada e crescente 

incorporação das mulheres no mercado de trabalho desde os anos de 1980. Médici (1989) apud 

Aquino et al (1995) aponta que entre 1976 e 1985, houve um crescimento do contingente de 

mulheres economicamente ativas a uma taxa geométrica anual de 5,6%, contra apenas 2,9% de 

incremento do contingente masculino. 

Essa tendência tem um efeito positivo, já que nos artigos de Kes e Swaminathan (2006) e 

Bardasi e Wodon (2009) as mulheres que exercem trabalho remunerado tendem a atribuir um maior 

percentual dos gastos para investimento em capital humano, o que por sua vez tende no longo prazo 

a reduzir a pobreza de renda e de tempo dessas mulheres. 

 Uma falha metodológica apontada por Bardasi e Wodon (2009), no estudo da pobreza de 

tempo, é a falta de dados sobre o tempo de adultos dedicado especificamente a cuidar de crianças e 

pessoas com deficiências físicas. Isso, segundo os autores, induz a uma subestimação dos 

resultados. Além disso, não existe uma clara delimitação do que é realmente trabalho e do que é 

considerado lazer. Afinal, cuidar de pessoas da mesma comunidade, por exemplo, é trabalho ou 

lazer? Isso é algo subjetivo.  

 

2.2 DEFINIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE POBREZA DE TEMPO 

  As variáveis utilizadas neste capítulo para mensurar a pobreza de tempo e analisar os seus 

determinantes foram retiradas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do ano de 

2009, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As definições de 

todas as variáveis são apresentadas e descritas a seguir.  

As variáveis utilizadas para construir a linha de pobreza de tempo foram: o número de horas 

semanal gastas no trabalho principal, secundário e nos outros trabalhos, acrescido do tempo de 
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percurso de ida e volta da residência para o local de trabalho e do número de horas dedicadas 

normalmente por semana aos afazeres domésticos. 

Os determinantes da pobreza de tempo no modelo econométrico especificado na Seção 2.5 

são representados pelas variáveis
2
: o rendimento mensal de todos os trabalhos para pessoas do 

domicílio de 10 anos ou mais de idade; o número de pessoas morando no domicilio (inclusive as 

pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do 

empregado doméstico); anos de estudo; idade do morador na data de referência. Adicionalmente, 

foram construídas variáveis dummies para as variáveis; sexo; cor ou raça; pais ou mães solteiras 

com filhos menores de quatorze anos; indivíduos que moram com crianças com idade menor que 5 

anos e que frequentam creche; indivíduos que moram com pessoas com idade superior a 75 anos e 

área urbana e rural e regiões brasileiras. 

Optou-se por utilizar os dados da PNAD em função de sua completitude em disponibilizar, 

em nível nacional, as informações sobre características gerais da população como educação, 

trabalho, rendimento e especialmente o número de horas destinadas aos trabalhos principal, 

secundário e doméstico, imprescindível para não só construir a linha de pobreza de tempo como 

também para calcular seus indicadores. Além disso, ela permite a viabilidade de uma pesquisa em 

nível individual e inter-regional, o que não é possível com outras bases de dados existentes.  

Um indivíduo é considerado pobre de tempo se o seu total de horas trabalhadas na semana, 

seja no trabalho principal, secundário ou em outros trabalhos (remunerados pelo setor formal ou 

informal) ou mesmo em afazeres domésticos e o tempo de ida e volta de casa para o trabalho, for 

maior do que uma determinada linha de pobreza de tempo
3
. Assim sendo, pode-se calcular os 

seguintes indicadores da classe FGT: proporção de pobres de tempo ( 0P ), hiato de pobreza de 

tempo ( 1P ) e hiato de pobreza de tempo ao quadrado ( 2P ). 

A medida 0P  é definida como, NNP p /0  , onde pN  é o número de pobres de tempo e N é 

o tamanho da população com mais de 10 anos de idade. Denominando a linha de pobreza de tempo 

por it , pN
 

é o número de pessoas em que tti  . Observa-se neste caso que 0P  mensura 

exatamente a proporção de pobres de tempo.  

O indicador 1P  é definido como 





pN
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t
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N
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1

. Esse último mede o déficit médio de 

tempo em relação à linha de pobreza t. Neste sentido, ele dá uma ideia da intensidade da pobreza de 

tempo.  

                                                
   2  As variáveis utilizadas nesta pesquisa, bem como seus respectivos códigos na PNAD (2009) estão detalhadas no      

apêndice 2.1 no final deste capítulo. 
3 Como o questionário sobre trabalho da PNAD é direcionado apenas a pessoas com idade superior a 10 anos, a 

pesquisa faz a contagem dos pobres de tempo para indivíduos a partir desta idade. 
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De maneira semelhante, o hiato de pobreza de tempo ao quadrado é definido como 
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1
. Como o déficit médio de tempo em relação à linha de pobreza é elevado ao 

quadrado, maiores pesos são atribuídos àqueles que apresentam maior hora extra de trabalho. Ou 

seja, como são atribuídos maiores pesos aos mais pobres de tempo dentre eles, esse indicador mede 

a severidade da pobreza de tempo. 

 

2.2.1 Construção da Linha de Pobreza 

No estudo para Guiné Bissau, Bardasi e Wodon (2006) delimitaram a linha de pobreza de 

tempo como sendo a mediana do total de horas trabalhadas do indivíduo, acrescida de 1,5 vezes o 

valor dessa mediana, estabelecendo assim um limite inferior e duas vezes o valor desta mediana 

para o limite superior. Kalenkoski et al (2008) e Burchardt (2008) em seus artigos também 

utilizaram a mediana do total de horas trabalhadas, acrescida de 50%, 60%, e 70% sobre esse valor. 

Adotou-se também um limite inferior e outro superior para a linha de pobreza de tempo. 

Entretanto, na ausência de práticas bem estabelecidas para medir a pobreza de tempo no Brasil, 

desde que a distribuição de frequência do total de horas trabalhadas da amostra apresentou-se 

razoavelmente simétrica, optou-se por se trabalhar com a média dessa variável ao invés da mediana. 

A construção dos limites inferior e superior da linha de pobreza de tempo é feita mais adiante.  

Para se calcular o total de horas alocadas em lazer por um indivíduo, descontou-se do 

número total de horas disponível para uma pessoa as horas semanais dedicadas aos cuidados 

pessoais básicos tais como comer, tomar banho e vestir-se, acrescido das horas semanal de sono a 

fim de que um indivíduo mantenha suas condições normais de saúde (física e mental). Foram 

descontadas também as horas de trabalho na semana. 

Assim sendo, denominando de tH  o total de horas semanais disponíveis para uma pessoa 

adulta (acima de quatorze anos), sH
 
o total de horas semanais dedicado ao sono, pH  o total de 

horas semanais com cuidados pessoais e hH  as horas médias gastas na semana no mercado de 

trabalho formal ou informal (inclusive o tempo gasto de ida e volta da casa para o trabalho), tem-se 

que as horas de lazer laH  para um indivíduo adulto são calculadas como hpstla HHHHH  .  

Para as crianças entre dez e quatorze anos, tem-se que adicionalmente deduzir de tH  as 

horas semanais dedicadas ao estudo eH .  Logo, denominando de lcH
 
o total de horas de lazer das 

crianças, tem-se que ehpstlc HHHHHH  .  

Iniciando os cálculos desses valores para os adultos, tH =168, desde que para qualquer 

pessoa o total de horas disponíveis na semana é igual a 168. 
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Segundo o IES (2010), o tempo mínimo universal requerido de horas de sono para qualquer 

indivíduo é entre 7 e 8 horas por dia. Adotando-se o tempo de sono de 8 horas, em termos semanais 

tem-se que sH =56.   

O tempo gasto com cuidados pessoais foi estimado em 14 horas semanais admitindo-se que 

2 horas por dia seja o suficiente para as atividades como alimentar-se, banhar-se e vestir-se. Nestes 

termos, pH =14. Esse foi também o valor utilizado por Burchardt (2008). 

As horas médias gastas na semana no mercado de trabalho formal ou informal foram 

estimadas em 53 horas, de acordo o valor na Tabela 2.1. Portanto, hH =53.  

Isto posto, desde que, hpstla HHHHH  , o total de horas de lazer ( laH ) na 

semana é igual a 45 horas.  

Para as crianças entre 10 e 14 anos, os valores para tH , sH
 
e pH

 
não se alteram, ou seja, 

tH =168, sH =56 e pH  =14. De acordo com IES (2010) as horas requeridas de sono de uma 

criança entre 10 e 14 anos é de 8 horas, portanto, a mesma adotada para um adulto. 

As horas médias gastas na semana no mercado de trabalho formal ou informal foram 

estimadas em 25 horas, de acordo com o valor na Tabela 2.1. Portanto, hH = 25. Por último, o total 

de horas semanais dedicado ao estudo foi estimado em 20 horas supondo-se que uma criança gaste 

4 horas por dia, isto é, eH = 20. Logo, desde que ehpstlc HHHHHH  , o total de horas 

de lazer ( lcH ) na semana é igual a 53, ou seja, lcH = 53.   

Deste modo, o limite superior da linha de pobreza de tempo é definido como o número 

médio semanal de horas trabalhadas mais a metade do total de horas dedicadas ao lazer na semana. 

O seu limite inferior é igual ao número médio semanal de horas trabalhada mais 
4

1
 
do total de 

horas de lazer. Logo, em escala semanal, as linhas de pobreza superior e inferior para os adultos 

serão iguais a 75 e 64 horas, respectivamente. Para as crianças, esses limites serão iguais, 

respectivamente, a 51 e 37 horas.  

Embora possa haver discussões subjetivas em relação à determinação da linha de pobreza, é 

importante esclarecer que o objetivo deste capítulo é identificar aqueles indivíduos que pertencem à 

cauda superior da distribuição do número de horas trabalhadas. Isto é, aqueles que trabalham 

excessivamente, seja nos afazeres domésticos ou no trabalho remunerado, comprometendo seu nível 

de bem-estar. 

Todas as medidas de pobreza de tempo foram calculadas considerando os adultos e as 

crianças por gênero e por área urbana e rural. Foram consideradas crianças aquelas com idade entre 
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10 e 14 anos, e adultos com idade entre 15 a 75 anos
4
. 

 

2.3 EVIDÊNCIAS OBSERVADAS PARA O BRASIL 

 

A Tabela 2.1 apresenta os números médios de horas trabalhadas da amostra de indivíduos 

utilizados na construção da linha de pobreza de tempo para o Brasil. Essa amostra é composta de 

156.263 observações. Os valores dessa tabela mostram também claramente grandes diferenças entre 

o número médio de horas trabalhadas para os homens e mulheres. O número total de horas 

trabalhadas das mulheres (57,3 horas) é superior aos dos homens (49,7 horas). 

 

Tabela 2.1 - Número Médio de Horas Trabalhadas na Semana por Atividade e Sexo para 

Crianças e Adultos – BRASIL. 

  Meninos Meninas Todas Homem  Mulher Todos 

1 Trabalho principal 18,4 18,3 18,4 43,6 36,0 40,4 

2 Trabalhos secundário 0,0 0,0 0,0 0,98 0,92 0,95 

3 Outros trabalhos 0,0 0,0 0,0 0,05 0,05 0,05 

4 Mercado de trabalho 

(1+2+3) 
18,5 18,4 18,5 44,6 37,0 41,4 

5 Afazeres domésticos 4,1 11,3 6,4 4,9 20,2 11,4 

6 Total (4+5) 22,7 29,6 25,0 49,7 57,3 53,0 

          Fonte: construída pela autora com base nos dados da PNAD (2009). 

 

Esses mesmos resultados são verificados para as crianças. No Brasil, as meninas trabalham 

(29,6 horas) mais que os meninos (22,7 horas). 

Perceba que os homens apresentam um número médio de horas no trabalho remunerado 

superior ao das mulheres, enquanto as mulheres, desde criança, são mais sobrecarregadas em 

afazeres domésticos, trabalhando quase quatro vezes mais que os homens. Esses mesmos resultados 

foram também verificados nos artigos de Kes e Swaminathan (2006) e Bardasi e Wodon (2006, 

2009) para a África Subsaariana. 

 

2.3.1 Análise dos Indicadores de Pobreza de Tempo 

A Tabela 2.2 apresenta os resultados da proporção de pobres de tempo para o Brasil por área 

e gênero, considerando os adultos e crianças. A proporção de pobres de tempo dos adultos, 

considerando o limite inferior da linha de pobreza de tempo, é de 19,7%, sendo que são 12% 

                                                
4 Cálculos preliminares da pobreza de tempo por faixa etária mostraram que 22,9% dos indivíduos entre 51 e 60 anos e 

14,8% com mais de 60 anos são pobres de tempo. Considerando que são proporções expressivas, decidiu-se por 

considerar estes indivíduos nesta pesquisa. 
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homens e 30,1% são mulheres. Nota-se então que as mulheres são mais pobres de tempo que os 

homens. 

 

         Tabela 2.2 - Proporção de Pobres de Tempo por Área e Gênero no Brasil (em %). 

Adultos 

Linha de pobreza de tempo 64 horas/semana Linha de pobreza de tempo 75 horas/semana 

   Urbana     Rural Todos Urbana     Rural Todos 

Homens 12,1     11,7 12,0 4,6     4,1 4,6 

Mulheres 30,7     25,8 30,1 12,9     10,6 12,6 

Todos 20,2     17,1 19,7 8,3    6,6 8,0 

Crianças 

Linha de pobreza de tempo 37 horas/semana Linha de pobreza de tempo 51 horas/semana 

 
Urbana     Rural Todos Urbana     Rural Todos 

Meninos 14,2     9,4 11,7 3,1     2,0 2,5 

Meninas 30,7     17,3 25,5 11,8     3,4 8,5 

Todos 20,4     11,4 16,1 6,3     2,3 4,4 

            Fonte: construída pela autora com base nos dados da PNAD.  

 

Esses resultados também se mantêm para a área rural e urbana. Para os adultos, a proporção 

de pobres de tempo de homens e mulheres na área urbana é de 12,1% e 30,7%, respectivamente. Na 

área rural, esses percentuais são iguais a 11,7% e 25,8%. As mulheres são, portanto, mais pobres de 

tempo que os homens sejam na área urbana ou rural. 

Certamente, as mulheres são mais pobres de tempo por alocar mais tempo em afazeres 

domésticos. Dedecca (2004), ao analisar o uso do tempo para o Brasil e no mundo, encontrou que 

em 2001, cerca de 42% dos homens europeus declararam realizar afazeres domésticos, contra 90% 

das mulheres. No Brasil, segundo esse mesmo autor, as mulheres também lideram a alocação do 

tempo em tarefas domésticas. 

Portanto, a assertiva de Burchardt (2008) também se confirma para o Brasil. De acordo com 

a autora, as pessoas mais pobres de tempo, em geral, gastam mais tempo em atividades não 

remuneradas como, por exemplo, em afazeres domésticos e menos tempo no mercado de trabalho, o 

que contribui para o aumento da pobreza de renda no futuro. 

Esse quadro não é muito diferente para as crianças do sexo feminino quando se considera 

novamente o limite inferior como referência. A proporção de crianças pobres de tempo é igual a 

16,1% em que 25,5% desse total são devidos às meninas e 11,7% aos meninos. Schwartzman et al 

(2004) infere que no Brasil, o setor doméstico informal é o que mais absorve crianças e 

adolescentes, sendo em sua grande maioria do sexo feminino. 
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 A proporção de crianças pobres de tempo na área rural (11,4%) é menor que na área urbana 

(20,4%). Desses percentuais, 17,3% correspondem às meninas e 9,4% aos meninos na área rural e, 

nessa mesma ordem, 30,7% e 14,2% na área urbana. Esses resultados apontam mais uma vez que 

em ambas as áreas, as crianças do sexo feminino são mais pobres de tempo que as do sexo 

masculino
5
. 

 Com base nas evidências apresentadas, pode-se constatar que essa realidade para as crianças 

e principalmente para as meninas, pode implicar um maior atraso nos estudos ou até mesmo 

abandono da escola, o que compromete seus níveis de bem-estar na vida adulta. Outra importante 

constatação de Schwartzman et al (2004) é que a educação das mães brasileiras tem um efeito claro 

na redução do trabalho infantil em todas as faixas de renda, portanto, na pobreza de tempo dessas 

crianças. 

Os números das Tabelas 2.3 e 2.4 mostram, respectivamente, os resultados dos indicadores 

hiato de pobreza de tempo (intensidade da pobreza) e hiato de pobreza ao quadrado (severidade da 

pobreza) por gênero e área para as duas linhas de pobreza. Esses dois indicadores mensuram, 

respectivamente, a intensidade e severidade da pobreza de tempo. 

       Tabela 2.3 - Hiato da Pobreza de Tempo por Área e Gênero no Brasil (em %). 

Adultos 

Linha de pobreza de tempo 64 horas/semana      Linha de pobreza de tempo 75 horas/semana 

 Urbana Rural Todos Urbana Rural Todos 

Homens 1,7 1,6 1,7 0,5 0,5 0,5 

Mulheres 4,8 3,8 4,7 1,7 1,3 1,7 

Todos 3,0 2,4 3,0 0,7       2,4 0,9 

Crianças 

Linha de pobreza de tempo 37 horas/semana     Linha de pobreza de tempo 51 horas/semana 

 Urbana Rural Todos Urbana Rural Todos 

Meninos 2,8 1,5 2,1 0,5 0,3 0,4 

Meninas 7,8 3,1 6,0 2,3 0,3 1,5 

Todos 4,7 2,1 3,4 0,3 0,8 0,7 

          Fonte: construída pela autora com base nos dados da PNAD (2009). 

Tendo como referência o limite inferior da linha de pobreza de tempo na Tabela 2.3, tem-se 

que 3,0% dos adultos são intensamente pobres de tempo. Há uma proporção significativa de 

mulheres intensamente pobres (4,7%) comparada a dos homens (1,7%). Mas o que chama mais 

atenção são os resultados atribuídos às crianças do sexo feminino, pois, 7,8% das meninas das áreas 

urbanas são intensamente pobres de tempo. 

                                                
5 Essas mesmas análises se mantêm para adultos e crianças quando se toma como referência o limite superior da linha 

  de pobreza, embora com proporções distintas. 
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Embora os números da Tabela 2.4 mostrem que há uma baixa proporção de indivíduos com 

severa pobreza de tempo, mais uma vez nota-se um percentual considerável para os indivíduos do 

sexo feminino comparado aos do sexo masculino. Entre as crianças, percebe-se que 2,8% das 

meninas das áreas urbanas são extremamente pobres, são crianças com severa privação de tempo 

para o estudo e lazer. 

 

       Tabela 2.4 - Hiato da Pobreza de Tempo ao Quadrado por Área e Gênero no Brasil (em %). 

Adultos 

Linha de pobreza de tempo 64 horas/semana      Linha de pobreza de tempo 75 

horas/semana 

 Urbana Rural Todos Urbana Rural Todos 

Homens 0,4 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 

Mulheres 1,1 0,8 1,0 0,3 0,2 0,3 

Todos 0,7 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 

   Crianças    

Linha de pobreza de tempo 37 horas/semana      Linha de pobreza de tempo 51 

horas/semana 

 Urbana Rural Todos Urbana Rural Todos 

Meninos 0,8 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0 

Meninas 2,8 0,7 1,9 0,6 0,0 0,4 

Todos 1,4 0,5 1,0 0,3 0,0 0,2 

         Fonte: construída pela autora com base nos dados da PNAD (2009). 

 

2.4 MODELO ECONOMÉTRICO E RESULTADOS 

 

A fim de identificar e analisar os condicionantes da pobreza de tempo, bem como seus 

efeitos marginais, especifica-se um modelo econométrico logit nos seguintes termos: 
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onde a variável explicada ]
1

ln[
i

i
i

p

p
P


  é definida como o logaritmo da razão de probabilidade em 

favor do i-ésimo indivíduo ser pobre de tempo, com base na linha de pobreza descrita no item 2.2.1 
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deste capítulo. O erro idiossincrático εi segue uma distribuição de probabilidade logística
6
. 

As características pessoais dos indivíduos estão representadas pelas seguintes variáveis 

explicativas: rend é a renda do trabalho, ida é a idade, ida
2
 é a idade ao quadrado, esc são os anos 

de estudo, npes é o número de pessoas na família. Além desses determinantes, adicionam-se ao 

modelo outros controles tais como sexo, raça, composição familiar, residência em área urbana e 

rural e regiões brasileiras. Todos esses controles estão representados respectivamente no modelo (1) 

através das seguintes variáveis dummies: 

Dmasc: assume 1 (um) se a pessoa é do sexo masculino e 0 (zero) se do sexo feminino; 

Durb: assume valor 1 (um) se reside na área urbana e 0 (zero) se reside na área rural; 

Dme5sc: assume 1 (um) se o indivíduo mora com crianças menores que 5 anos é que frequentam 

creche 0 (zero) caso contrário; 

Dme14: assume 1 (um) se o indivíduo mora com crianças menor de 14 anos e 0 (zero) caso 

contrário;  

Dma75: assume 1 (um) se o indivíduo mora com pessoas acima de 75 anos e 0 (zero) caso 

contrário; 

Dneg: assume valor 1 (um) se o indivíduo é da raça negra e 0 (zero) caso contrário;  

Dout: assume valor 1 (um) se o indivíduo não é da raça branca ou negra e 0 (zero) caso contrário;  

DNo: assume valor 1 (um) se o indivíduo reside na região Norte e 0 (zero) caso contrário;  

DNe: assume valor 1 (um) se o indivíduo reside na região Nordeste e 0 (zero) caso contrário;  

DSul: assume 1 (um) se o indivíduo reside na região Sul e 0 (zero) caso contrário e,  

DSe: assume valor 1 (um) se o indivíduo reside na região Sudeste e 0 (zero) caso contrário.  

 

 

2.4.1 Resultados do Modelo Econométrico 

 

A Tabela 2.5 apresenta os valores dos efeitos marginais do modelo de regressão logit (1) 

considerando, respectivamente, o limite inferior e superior de pobreza de tempo. 

Observa-se que os efeitos marginais estimados nesta tabela, independente da utilização do 

limite inferior ou superior de pobreza de tempo como referência, não são muito discrepantes. Neste 

sentido, a análise será feita considerando apenas o limite inferior com exceção quando houver 

significante diferenciação de resultados. 

Iniciando a análise pode-se observar que os valores-p das variáveis “renda”, “escolaridade”, 

“idade” e “idade ao quadrado” mostram que todas elas são estatisticamente significantes. O efeito 

                                                
6
 Se   segue uma distribuição logística então sua função de distribuição é dada por .),1/()(    ee  

Sua função densidade é simétrica em torno de zero com média 0 (zero) e variância 3/2 .  
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marginal positivo estimado da renda indica que a probabilidade de uma pessoa ser pobre de tempo 

aumenta, embora esse efeito seja consideravelmente muito pequeno. Afinal, em geral, maiores 

níveis de renda podem estar associados a atividades mais intensas no mercado de trabalho restando 

pouco tempo para lazer. 

 

Tabela 2.5 - Efeitos Marginais para a Probabilidade de ser Pobre de Tempo no Brasil, Utilizando os 

Limites Inferior e Superior da Linha de Pobreza. 

Variáveis dy/dx dy/dx* Desv. Pad. Desv. Pad.* Z z* Valor-p Valor-p* 

Rendi 3.42e-06 1.34e-06 0.000 0.000 3.62 2.32 0.020 0.000 
ida i 0.017 0.007 0.0004 0.0002 49.20 28.02 0.000 0.000 

ida2 i -0.0001 -0.00008 0.0001 0.000 -46.42 -25.82 0.000 0.000 
nPess i -0.009 -0.002 0.001 0.000 -16.66 -6.84 0.000 0.000 

Esci -0.005 -0.002 0.000 0.000 -16.95 -12.31 0.000 0.000 

Dmasci -0.167 -0.071 0.002 0.001 -83.94 -52.20 0.000 0.000 

Durb i 0.029 0.016 0.003 0.001 11.50 11.39 0.000 0.000 

Dme5sci -0.005 -0.014 0.004 0.006 -1.18 -2.21 0.027 0.238 

Dme14i 0.023 0.019 0.014 0.009 1.66 2.09 0.037 0.097 

Dma75i 0.007 0.001 0.006 0.003 1.09 0.30 0.762 0.277 

DNeg i 0.010 0.004 0.004 0.002 2.79 1.87 0.062 0.005 

Dout i 0.008 0.004 0.002 0.001 4.13 3.63 0.000 0.000 
DNO i -0.015 -0.006 0.004 0.002 -4.24 -2.62 0.009 0.000 

DNE i 0.023 0.018 0.003 0.002 7.40 8.31 0.000 0.000 

DSE i 0.018 0.010 0.003 0.002 5.87 4.75 0.000 0.000 

DSUL i 0.016 0.006 0.003 0.002 4.57 2.56 0.011 0.000 

Fonte: estimativas da autora usando dados da PNAD - 2009. Para as variáveis dummies dy/dx é a mudança discreta de 0   

para 1. Os valores das colunas com (*) se referem aos resultados do modelo utilizando o limite superior de pobreza de 

tempo. Os desvios padrões dos parâmetros estimados foram corrigidos para efeito de heterocedasticidade. 

 

A evidência de que a pobreza de tempo aumenta quando a pessoa é mais jovem e começa a 

diminuir após certa idade, quando se torna mais madura, parece se confirmar. Com efeito, os sinais 

dos efeitos marginais das variáveis ida e ida
2
 são, respectivamente, positivo e negativo além de se 

mostrarem estatisticamente significantes. Em outras palavras, a trajetória da pobreza de tempo ao 

longo da vida assume a forma de “U” invertido. Ou seja, os seus efeitos marginais são positivos 

para indivíduos mais jovens e negativos para aqueles com idade mais avançada, revelando que 

pobreza de tempo tende a decair depois de uma determinada idade. Esses mesmos resultados foram 

verificados por Bardasi e Wodon (2006). Para a economia brasileira, a cada aumento de um ano de 

idade a probabilidade de ser pobre de tempo aumenta aproximadamente em 2%.  

O aumento do número de pessoas morando no mesmo domicílio contribui para uma menor 

propensão de um indivíduo ser pobre de tempo. O efeito marginal estimado dessa variável indica 

que o acréscimo de mais uma pessoa morando no mesmo domicílio irá reduzir em 0,9% a 
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probabilidade de um indivíduo ser pobre de tempo. É provável que como as tarefas domésticas são 

em geral distribuídas entre os membros da casa, isso faz com que a chance de serem pobres de 

tempo diminua. Esse resultado vai ao encontro dos resultados de Lawson (2007) para a África 

Subsaariana, Bardasi e Wodon (2006, 2009) para Guiné Bissau e Kalenkoski et al (2008) para os 

Estados Unidos. 

Em relação aos efeitos marginais da educação dos indivíduos, os resultados obtidos apontam 

que o aumento dos anos médios de estudo tende a diminuir a chance de ser pobre de tempo. 

Certamente, pessoas mais escolarizadas possuem maiores habilidades e maiores produtividades. 

Neste sentido, suas tarefas em atividades caseiras e no mercado de trabalho, por exemplo, devem 

ser realizadas em menos tempo restando mais tempo para lazer. Nesta mesma direção, os resultados 

de Bardasi e Wodon (2006), especificamente para Guiné Bissau, e também de Burchardt (2008) 

para o Reino Unido apontam que a educação diminui a probabilidade de um indivíduo ser pobre de 

tempo, seja homem ou mulher. Por outro lado, contrariamente ao esperado Lawson (2007) 

identificou para a África Subsaariana que os mais escolarizados estão mais sujeitos a serem pobres 

de tempo. É possível que especificidades desta região podem fazer com que as pessoas se dediquem 

mais tempo não só ao mercado de trabalho, mas também às atividades domésticas.  

O fato de uma pessoa ser do sexo masculino reduz sua chance em ser pobre de tempo em 

16,7%. Essa correlação negativa também foi verificada por Burchardt (2008) para o Reino Unido. 

Por outro lado, esses resultados contradizem as evidências obtidas por Bardasi e Wodon (2006) para 

Guiné Bissau onde os homens são mais propensos a pobreza de tempo. Observa-se dos resultados 

que, entre os determinantes da pobreza de tempo, a característica de ser do sexo masculino é quem 

mais contribui para a diminuição da probabilidade de ser pobre de tempo. No Brasil, embora a 

participação das mulheres no mercado de trabalho tenha aumentado a participação dos homens 

ainda é predominante. Em geral, as mulheres além de ofertarem horas de trabalho, gastam grande 

parte de seu tempo em atividades domésticas tornando-as assim mais prováveis de serem pobres de 

tempo. 

A propensão em ser pobre de tempo aumenta em trono de 3% para aqueles que residem na 

área urbana em comparação à zona rural. De certa forma, esses resultados parecem confirmar os 

números da Tabela 2.2 onde 20,4% das pessoas que residem na área urbana são pobres de tempo 

contra apenas 17,1% da área rural. 

Um resultado esperado, porém insignificante, foi de que indivíduos que moram com 

crianças menores de cinco anos e que frequentam creche diminui sua probabilidade de ser pobre de 

tempo, comparados com aqueles indivíduos que moram com crianças de mesma faixa etária que 

não fre quentam creche. Com efeito, seria de se esperar que essa categoria de crianças exigissem 

menos tempo de dedicação da família, tornando-os menos pobres de tempo.  
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A variável dummy Dme14i, incluída no modelo a fim de testar a hipótese de que crianças 

com menos de quatorze anos requerem mais tempo dos adultos da família, parece ter sido 

comprovada. Realmente casais ou pais solteiros com filhos menores de quatorze anos são mais 

suscetíveis a serem pobres de tempo. No entanto, quando se considera o limite superior de pobreza 

de tempo, esse resultado somente se verifica para um nível de significância de 9,7%.  

 Já para os indivíduos que moram com idosos com idade superior a 75 anos, os resultados se 

mostraram estatisticamente não significantes qualquer que seja o limite de pobreza de tempo 

considerado. Embora se esperasse a princípio que isso contribuísse para o aumento da probabilidade 

de uma pessoa ser pobre de tempo, vale lembrar que é muito comum no Brasil os avôs cuidarem de 

seus netos compensando assim o tempo que lhes são dedicados. É provável que o resultado líquido 

termine por não afetar a pobreza de tempo dos indivíduos.  

Quanto à característica da raça, constatou-se que indivíduos da raça negra são mais sensíveis 

a privação de tempo comparado aos da raça branca. O fato de ser da raça negra aumenta a chance de 

ser pobre de tempo em 1%. Idem para aqueles pertencentes às outras raças (indígena, parda e 

amarela). Indivíduos de outras raças também aumentam sua probabilidade de ser pobre de tempo 

em aproximadamente 1%. Em seu artigo, Burchardt (2008) também encontrou que as minorias 

étnicas são mais pobres de tempo que as demais.  

Por fim, tomando-se a região Centro Oeste como comparação, os habitantes da região Norte 

do país são os que apresentam menor propensão de serem pobres de tempo. Já para os que moram 

nas demais regiões brasileiras, em média, há um aumento de 2% na probabilidade de ser pobre de 

tempo. Quanto a esse resultado, em regiões mais desenvolvidas onde o mercado de trabalho é mais 

competitivo, exigindo mais horas de trabalho e, o custo do serviço de terceiros é maior podem 

contribuir para o aumento da probabilidade de ser pobre de tempo. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se que 12% do percentual de pobres de tempo no Brasil são homens e 30,1% são 

mulheres, considerando-se o limite inferior da linha de pobreza de tempo. No caso do limite 

superior essa proporção é de 8,0% na qual 4,6% dessa proporção são homens e 12,6% são mulheres. 

Esses resultados não são muito diferentes quando se considera a área urbana e rural. 

Conclui-se então que as mulheres são mais pobres de tempo que os homens. Possivelmente, 

as mulheres são mais pobres de tempo por alocar mais tempo em afazeres domésticos. Com efeito, 

Dedecca (2004) verificou para o Brasil que as mulheres lideram a alocação do tempo em tarefas 

domésticas. 

Para o caso das crianças a proporção de pobres de tempo calculada através de seu limite 

inferior é de 16,1%, portanto não muito distante da dos adultos. Desse total, 11,7% e 25,5% são as 
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proporções de pobres de tempo dos meninos e meninas, respectivamente. As meninas também são 

mais pobres de tempo que os meninos em ambas as áreas urbana e rural. Embora em proporções 

diferentes, esse cenário não é muito diferente para o limite superior da pobreza de tempo. Esses 

resultados são preocupantes no sentido de que a sobrecarga de tempo dessas crianças em outras 

atividades em detrimento da dedicação aos estudos pode afetar o futuro desses meninos e meninas.   

Dentre os determinantes da pobreza de tempo, enquanto a renda do trabalho tende a 

aumentar a chance de um indivíduo ser pobre de tempo, o número de pessoas morando no mesmo 

domicílio e os anos de estudo tendem a diminuí-la. 

 Outra evidência verificada foi que a probabilidade de ser pobre de tempo aumenta quando a 

pessoa é mais jovem e começa a diminuir após certa idade, quando se torna mais madura. Em outras 

palavras, a trajetória da pobreza de tempo ao longo do tempo assume a forma de “U” invertido.  

A característica de uma pessoa ser do sexo masculino reduz sua chance em ser pobre de 

tempo em 16,7%. Entre os determinantes da pobreza de tempo, essa característica é quem mais 

contribui para a queda da probabilidade de ser pobre de tempo. Em geral, no Brasil as mulheres 

além de ofertarem horas de trabalho, gastam grande parte de seu tempo em trabalho doméstico 

tornando-as assim mais prováveis de serem pobres de tempo. 

Pessoas que moram com crianças menores de cinco anos e que frequentam creche diminui 

sua probabilidade de ser pobre de tempo, comparados com aqueles indivíduos que moram com 

crianças de mesma faixa etária que não fre quentam creche. Com efeito, seria de se esperar que 

essa categoria de crianças exigissem menos tempo de dedicação da família, tornando-os menos 

pobres de tempo.  

 Por outro lado, os casais ou pais solteiros com filhos menores de quatorze anos são mais 

suscetíveis a serem pobres de tempo. Já a variação da probabilidade de ser pobre de tempo dos 

indivíduos que moram com idosos com idade superior a setenta e cinco anos parece não sofrer 

nenhuma alteração.  

Quanto à característica da raça, constatou-se que indivíduos da raça negra são mais sensíveis 

à privação de tempo comparado aos da raça branca. Idem para aqueles das outras raças (indígena, 

parda e amarela). Esse resultado corrobora a evidência internacional de que as minorias étnicas são 

mais pobres de tempo que as demais.  

Por fim, tomando-se a região Centro Oeste como comparação, os habitantes da região Norte 

do país são os que apresentam menor elasticidade em serem pobres de tempo. Diante das evidências 

produzidas, é possível traçar o perfil de pobre de tempo no Brasil: trata-se de mulher adulta, de cor 

negra e com baixa escolaridade, não necessariamente pobre de renda e residente na área urbana da 

região nordeste, morando em domicílio com poucas pessoas e mãe de filhos menores de 14 anos de 

idade. 
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APÊNDICE 1.1 – Relação das variáveis utilizadas, extraídas da PNAD/2009. 

 

V0302-Sexo; 

V0404 - Cor ou raça; 

V0602- Frequenta escola ou creche; 

V4719- Rendimento mensal de todos os trabalhos para pessoas de 10 anos ou mais de idade; 

V4723 - Tipo de família para todas as unidades domiciliares; 

V4728-Código de situação censitária; 

V4729 – Peso da pessoa; 

V4741-Número de componentes do domicilio (exclusive as pessoas cuja condição na unidade 

domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico); 

V4803-Anos de estudo (todas as pessoas); 

V8005-Idade do morador na data de referência; 

V9058 - Número de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal da semana 

de referência; 

V9101 - Número de horas habitualmente trabalhadas nesse trabalho secundário; 

V9105 - Número de horas habitualmente trabalhadas nesses outros trabalhos na semana de 

referência; 

V9921 - Número de horas que dedicava normalmente por semana aos afazeres domésticos. 
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CAPÍTULO 3 

UMA NOVA ABORDAGEM PARA A POBREZA NO BRASIL: 

UMA MEDIDA DE BEM ESTAR BIDIMENSIONAL 

 

3.   INTRODUÇÃO 

 

 Ainda na década de setenta, Vickery (1977) constatou que o governo dos Estados Unidos 

não reconhecia que as unidades familiares tinham necessidades básicas de tempo e que essa 

restrição deveria ser valorada. Apesar de se falar muito sobre a importância dos valores familiares e 

especialmente da necessidade dos pais passarem mais tempo, e tempo de qualidade, com suas 

crianças, não havia esforços por parte do governo na tentativa de incorporar essa temática nas 

diretrizes de mensuração da pobreza. Por essa razão inúmeras críticas foram feitas aos métodos 

tradicionalmente usados para definir quem é pobre, tanto que foi solicitado ao Congresso Nacional 

de Pesquisa norte americano um estudo sobre questões estatísticas e conceituais relacionados com o 

tema (DOUTHITT, 1994). 

Ao contrário de uma medida unidimensional, o objetivo básico de Vickrey (1977) era definir 

em seu estudo de pobreza uma medida bidimensional de bem-estar. Um interesse por parte desse 

autor era de identificar as famílias com renda acima de uma determinada linha de pobreza de renda, 

mas sem tempo suficiente para os cuidados necessários com os seus familiares. 

 Além de se reconhecer a importância dos pais passarem mais tempo com seus filhos em 

idade infantil ou mesmo dos indivíduos passarem mais tempo com sua família, deve-se considerar 

também o tempo como um fator fundamental para o que se pode chamar de produção doméstica, ou 

seja, a utilização do tempo para realizar tarefas tais como a obtenção de alimentos, lavar roupas ou 

cuidar da casa etc. Logo, o tempo deve ser valorado como um recurso que a família dispõe também 

para obtenção de produtos para sua subsistência, especialmente no caso daquelas famílias com 

severas privações de renda. Nesse sentido, parece lógico discutir o tempo alocado em afazeres 

domésticos na determinação do estado de pobreza de uma família. 

 Neste sentido, assume-se o tempo como um recurso, então, pessoas que não têm tempo para 

a família, ou por produzir sua própria subsistência, quando não é possível através do mercado, 

devem ser consideradas pobres. Neste caso, as famílias serão consideradas pobres generalizadas se 

tiverem menos de uma determinada combinação de tempo e renda. 

 No Brasil, há autores que consideram a pobreza como um fenômeno incontestavelmente 

multidimensional. Estes autores costumam associar a privação de renda com a privação de recursos 

não monetários, como acesso à saneamento básico, à educação e à saúde. Veja, por exemplo, os 

trabalhos de Diniz e Diniz (2009), Barros et al (2006), Kageyama e Hoffmann (2006), Lopes et al 
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(2003). Entretanto, a associação dos recursos renda e tempo não se configuraram, até o momento, 

como objeto de pesquisa nos estudos de pobreza no Brasil. Assim sendo, esta é uma das motivações 

deste capítulo em abordar tal tema. 

 Desde modo, este capítulo tem como objetivo, analisar o bem-estar das famílias no Brasil, 

através de uma medida bidimensional de pobreza que considera as dimensões de privação de renda 

e de tempo. A metodologia de Vickery (1977) é utilizada para a construção de curvas de isoquanta 

da pobreza para cada tipo de família. Considerar-se-á pobre generalizada aquela família com os 

níveis de renda e tempo localizados abaixo desta curva. Ao utilizar a solução do salário crítico, 

identificou-se também as famílias que estão no estado de pobreza involuntária. 

 Os resultados obtidos nesse estudo mostram que, conforme o esperado, as taxas de pobreza 

aumentam significativamente quando o tempo é contabilizado como um recurso, porque pais que 

trabalham, especialmente de famílias monoparentais, muitas vezes não têm tempo suficiente para 

realizar as tarefas domésticas essenciais. Verificou-se que 93,1% das famílias monoparentais com 

quatro ou cinco crianças e 79,3% daquelas com dois adultos e com o mesmo número de crianças, 

estão abaixo da curva de isoquanta da pobreza. Obteve-se uma proporção maior de pobres 

generalizados entre as famílias monoparentais e entre as com maior número de crianças. 

Em relação à pobreza involuntária, 19,8% dos pais solteiros com uma criança têm salários 

de mercado abaixo do salário crítico se configurando, portanto, como pobres involuntários. São pais 

ou mães que ao trabalharem em média 39 horas por semana além de gastarem cerca de uma hora e 

meia por dia de percurso da casa até o trabalho ganhavam em 2009, menos de R$ 1,61 por hora ou 

R$ 264,00 por mês (equivalente a ½ salário mínimo no ano de 2009). 

 No que se segue, além dessa introdução, este capítulo apresenta mais quatro sessões. A 

segunda faz uma breve revisão dos determinantes da alocação de tempo e de como esse tempo é 

alocado em afazeres domésticos. A terceira apresenta essencialmente a metodologia do modelo 

teórico de Vickery (1977); na quarta os resultados são analisados e na última seção são apresentadas 

as considerações finais desse capítulo. 

 

3.1 ALOCAÇÃO DE TEMPO 

 

O interesse pelos economistas na questão do uso do tempo foi estimulado por Becker 

(1965). Uma das premissas da teoria desse autor é que a alocação do tempo no trabalho remunerado 

é determinada pela renda proveniente do trabalho, por algum tipo de renda exógena e pela produção 

domiciliar. 

Na concepção de Becker (1965) a produção doméstica é geradora de utilidade (portanto, tem 

um valor e é uma medida de bem-estar) e o trabalho gerador de renda. Há uma função de produção 
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doméstica, na qual o tempo destinado a afazeres domésticos consiste em uma variável importante 

na transformação dos insumos em produtos domésticos aptos para o consumo. Portanto, os bens e 

serviços domésticos produzidos, juntamente com o tempo disponível, são insumos na função de 

produção doméstica e são processados para a obtenção de commodities. 

 Duas famílias de mesmo tamanho e níveis de rendimento idênticos podem não compartilhar 

o mesmo nível de bem-estar, pois elas podem diferir na quantidade de tempo disponível para 

atender suas necessidades domésticas. Por exemplo, considere o caso de duas famílias oficialmente 

consideradas pobres de renda compostas de três pessoas (um casal e uma criança) com o mesmo 

rendimento anual. Os membros da primeira família não são empregados e seus rendimentos são 

oriundos de um ativo financeiro. Por outro lado, a renda dos membros da segunda família é obtida 

através da alocação de grande parte do tempo semanal do casal ao mercado de trabalho remunerado.  

Apesar de ambas as famílias serem pobres e com mesma renda, a primeira desfruta de um 

maior nível de bem-estar devido a seus membros não trabalharem fora de casa e terem mais tempo 

livre e mais renda disponível, uma vez que possivelmente não gastam dinheiro com creche e 

transporte para o trabalho. 

 Em geral as taxas de pobreza aumentam drasticamente quando se considera o fator tempo. 

Isso porque os membros adultos de uma família muitas vezes não têm tempo disponível para a 

execução de atividades vitais do dia-a-dia. Nesse sentido, é relevante conhecer alguns fatores 

determinantes da alocação do tempo nos afazes domésticos, denominado como produção doméstica. 

 

3.1.1 Determinantes da Alocação de Tempo 

 

A alocação do tempo no trabalho, de fato, apresenta vários deterninantes. Fatores culturais, 

não somente os econômicos ajudam a explicar como se dá a distruibuição do tempo entre gênero, 

idade, estatus social, localização (se rural ou urbana), etnia, etc. Yamada e Kang (1999) observam 

que no Japão, por exemplo, a alocação do tempo para o trabalho tanto no mercado de trabalho como 

no trabalho doméstico é mais explicada pela cultura do que pela racionalidade econômica. 

Choques exógenos à família, como doença e o desemprego, também impactam 

consideravelmente na alocação do tempo entre os membros de uma família. Ilahi (2001) fez um 

estudo para o Peru e percebeu que tais choques exógenos, impactam consideravelmente a alocação 

do tempo das mulheres de uma família.  O estudo revelou que nos casos de doenças, houve aumento 

do tempo gasto pelas mulheres em trabalho doméstico. Esse aumento, por sua vez, implicou numa 

diminuição de atividades no trabalho remunerado.  

  Por outro lado, a ocorrência de desemprego involuntário para os homens provocou uma 

realocação de tempo, entre os dois tipos de trabalho, contrária ao daquela provocada pela doença. O 
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desemprego de homens no mercado de trabalho induziu a uma diminuição no tempo destinado ao 

trabalho doméstico das mulheres e em contrapartida a um aumento da participação das mesmas em 

atividades geradoras de renda.  

Já é reconhecido na literatura econômica que doença provoca custos econômicos para o 

agregado familiar, contudo, não são considerados os custos indiretos de tempo. Ainda em relação ao 

estudo de Ilahi (2001), o autor verificou que doença em um indivíduo resulta em uma queda nas 

horas gastas em lazer. Diferentemente de uma criança, um adulto doente irá demandar horas 

adicionais de tempo gasto em afazeres domésticos dos não doentes. Já a criança, por si só, requer 

cuidados, estando doente ou não, ao passo que no caso de um adulto, além de representar uma 

queda no rendimento da família, representa também mais tempo gasto em atividades domésticas. 

 Além da doença e do desemprego, a origem étnica na América Latina pode ser considerada 

também um importante determinante da alocação do tempo. Famílias latino-americanas são mais 

propensas a sofrerem escassez de tempo do que as não nativas dessa região. Outra importante 

constatação diz respeito à infraestrutura. Percebe-se que melhorias no fornecimento de água e 

energia ao nível doméstico também afetam a alocação do tempo das famílias. (ILAHI, 2001). 

 Esse autor observou que há uma conexão entre renda e alocação do tempo entre trabalho 

remunerado e doméstico. Quanto maior o nível de renda, maior será a capacidade da família em 

trocar afazeres domésticos (produção doméstica) por níveis crescentes de lazer, gerando assim o 

que se pode chamar de efeito substituição. No Brasil o trabalho doméstico, exercido na maioria das 

vezes por mulheres, pode ser facilmente comprado. A disponibilidade das famílias brasileiras em 

pagar por serviços de babá (efeito substituição), por exemplo, é bastante elevada, conforme 

constatação de Brown e Haddad (1995). 

 Em países desenvolvidos a oferta de serviços domésticos é muito mais escassa. Como 

grande parte da população feminina desses países tem um alto nível de escolaridade, o trabalho 

formal feminino é muitas vezes exercido em setores mais qualificados da economia, o que torna os 

serviços domésticos mais caros. Em países como Rússia e Romênia, as mulheres contam com a 

ajuda das mães, normalmente com menor nível educacional, para os cuidados com as crianças. Mas 

pode ser comum também crianças mais velhas cuidarem de irmãos mais novos, representando assim 

uma queda no lazer infantil (ILAHI, 2000). 

 Há casos de regiões em que não é possível gerar o efeito substituição, e por essa razão o 

aumento da renda não causa nenhum efeito na redução do trabalho doméstico. A compra de serviços 

domésticos não é possível, por exemplo, nas regiões montanhosas do Nepal por inexistir tais 

serviços nesse local. Famílias de zonas rurais geralmente também podem experimentar um baixo 

efeito substituição produção doméstica/produção mercadológica devido à escassa oferta de 

prestadores de serviços domésticos, ressalta Ilahi (2000). 
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Uma evidência interessante apontada por Teixeira (2009) para o Brasil é que os programas 

de transferência de renda do governo como bolsa família influenciam a alocação de tempo das 

mulheres entre trabalho remunerado e produção doméstica. Os resultados desse trabalho revelam 

que um aumento da transferência de renda per capita em R$ 1,00 reduz, em média, a demanda de 

por trabalho remunerado das mulheres em 0,06 horas por semana. Essa queda de horas alocadas ao 

trabalho remunerado, ainda que discreta, provoca o aumento de horas destinadas aos afazeres 

domésticos. 

 Outra questão a ser analisada é como políticas de incentivo à educação, responsável pelo 

aumento do capital humano, afetam a alocação do tempo entre os dois tipos de trabalho para 

homens e mulheres. Indivíduos com maior escolaridade tendem a trabalhar mais no mercado formal 

e menos na produção doméstica. No caso da mulher, a educação é positivamente relacionada com o 

trabalho remunerado, sobretudo para aquelas que detem um nível de escolaridade mais alto. A 

mulher mais escolarizada possui um custo de oportunidade mais alto e por essa razão escolhe 

trabalhar mais e ter menos filhos (HARIS e SPYRIDON, 2003). 

 Bardasi e Wodon (2009) realizaram uma pesquisa para a Guiné Bissau e constataram que a 

baixa eficiência na alocação do tempo dos pobres não foi devida apenas à baixa educação formal, 

habilidade ou renda, mas também devido à alta jornada de trabalho mercadológico e à falta de 

tecnologia no emprego de tarefas domésticas. 

 Um fato relevante é que pessoas muito pobres de renda levam mais tempo para atender suas 

necessidades básicas, devido ao fato de viverem em locais sem água encanada, sem acesso à rede de 

esgoto, a transporte, dentre outros (BARDASI e WODON, 2009). 

 Ao realizar uma pesquisa empírica nos Estados Unidos, Kalenkoski et al (2008) constataram 

que indivíduos com renda mais elevada têm condições de “comprar tempo”, ou seja, podem 

comprar alimentos prontos, contratar babá para cuidar dos filhos, secretária do lar para os afazeres 

domésticos, etc, sendo possível, portanto, alocar tempo em atividades produtivas aumentando assim 

a sua renda e podendo também desfrutar de mais tempo livre para o descanso, o lazer, bem como 

aprimorar seu capital humano através da educação. 

 O uso do tempo pelas famílias está ligado, principalmente, a uma questão de gênero. Ao 

analisar as diferenças entre homens mulheres nos países em desenvolvimento, Ilahi (2000) percebeu 

que as mulheres gastam mais tempo que os homens em todas as modalidades de trabalho, cerca de 

20% a mais. Brown e Haddad (1995) já tinham obtido esse mesmo resultado em 15 dos 17 estudos 

feitos para a África.  

 Shelton (1992) acrescenta que ser casado nos Estados Unidos significa mais trabalho 

doméstico para as mulheres e menos para os homens. O tempo das mulheres, por ser em grande 

medida alocado à produção doméstica, induz a população feminina ter um baixo consumo de lazer e 
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um maior nível de pobreza de renda. Para Vickery (1977), o baixo salário no trabalho remunerado e 

o alto requisito de tempo dedicado à produção doméstica tornam famílias que são chefiadas 

exclusivamente por mulheres a serem também mais pobres, considerando duas dimensões (renda e 

tempo). 

 O artigo de Aguiar e Hurst (2006) levanta alguns pontos interessantes acerca da alocação do 

tempo entre trabalho e lazer para a economia americana. Os autores mostram que houve um 

aumento geral de lazer nos últimos anos. Em média 7,9 horas por semana para os homens e 6,0 

horas para as mulheres no período entre 1965 e 2003. Isso se deveu a diversos fatores, dentre eles, 

por exemplo, a atividade “cuidado com as crianças” que apresentou alta elasticidade de 

substituição, isto é, a facilidade de comprar serviços domésticos (babás) resultou em um aumento 

nas horas destinadas ao lazer pelos pais. 

 Uma evidência supreendente, segundo esses mesmos autores, é que as mulheres aumentaram 

simultaneamente seus níveis de lazer e suas participações no mercado de trabalho, diminuindo 

assim seu tempo gasto na produção doméstica em 5,9 horas por semana. Além dessa constatação, o 

estudo apontou que indivíduos com níveis mais elevados de educação obtiveram um aumento de 

lazer de 4,0 horas semanais. 

 

3.1.2 Alocação de Tempo na Produção Doméstica 

 

Enquanto a renda é um recurso essencial para produção mercadológica, na doméstica o 

recurso fundamental é o tempo. Ilahi (2000), ao estudar o uso do tempo intra-familiar nos países em 

desenvolvimento, menciona que as famílias pobres têm na produção doméstica a suavização para as 

instabilidades no mercado de crédito. Assim, o tempo para estas famílias é um recurso primordial 

para a sobrevivência de seus membros. 

Define-se como produção doméstica a produção de bens e serviços por parte dos membros 

de uma casa para o seu próprio consumo, utilizando seu próprio capital
7
 e o próprio trabalho não 

remunerado
8
. Esses bens e serviços produzidos pelas unidades familiares incluem alojamento, 

refeições, roupas limpas e cuidados infantis. O processo de produção familiar envolve a 

transformação de compras de bens intermediários, como por exemplo, compra de bens nos 

supermercados e contratação de serviço de energia elétrica em mercadorias de consumo final
9
 

(IRONMONGER, 2001). 

 Ao contrário do que se imagina, o proceso de produção doméstica vem sendo estudado 

                                                
7Equipamentos de cozinha, mesas e cadeiras, cozinha e espaço de sala de jantar. 
8Horas gastas em compras, no preparo de alimentos, lavanderia, etc. 
9Neste caso, refeições e roupas limpas. 
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desde o século XIX. O estudo primordial é devido a Gilman (1898) que discute, dentre outras 

questões, o deslocamento da produção doméstica para a produção mercadológica. Reid (1934) 

também contribuiu significativamente para o desenvolvimento da economia doméstica, ministrando 

essa disiciplina em algumas universidades norte-americanas. 

Ironmonger (2001) ressalta que mesmo em países desenvolvidos, onde grande parte da 

produção doméstica é transferida para o mercado, uma considerável quantidade de produção nos 

lares ainda é necessária. E em muitos casos, a produção mercadológica e a produção doméstica 

estão em relação de concorrência. Por exemplo, refeição em restaurante versus refeições preparadas 

em casa, estadia em um hotel versus estadia em sua própria casa, contratação de serviços de creche 

para cuidados com criança versus cuidar dos próprios filhos, ser conduzido por um taxi versus 

dirigir o próprio carro
10

. 

Os manuais microeconômicos tradicionais apresentam as unidades familiares 

exclusivamente como agentes consumidores, restritos há uma determinada quantidade de renda e 

preço das mercadorias, atribuindo às empresas a produção de bens e serviços. Poucos são os livros 

didáticos que consideram as famílias, não somente como agentes consumidores, mas também como 

unidades de produção as quais dispõem fundamentalmente do recurso tempo para a sua produção 

doméstica (IRONMONGER, 2001). 

O valor econômico total adicionado pelas famílias e obtido na produção familiar é 

denominado “Gross Household Product” (GHP). As primeiras estimativas dessa produção foram 

feitas nos Estados Unidos pelo pesquisador Mitchell em 1919 e, posteriormente, por Kuznets em 

1929 e também na Suécia pelos estudiosos Lindahl, Dahlgren e Korb no mesmo período, conforme 

relata Ironmonger (2001). O GHP dos Estados Unidos para o ano de 1981 representou 37,5% do 

PIB (Produto Interno Bruto) norte americano do referido ano. 

O custo de uma hora de trabalho doméstico resulta em perdas de oportunidade no trabalho 

remunerado. Por isso, este efeito substituição deve considerar que em muitos casos a produção 

mercadológica é mais eficiente que a produção doméstica (IRONMONGER, 2001). 

Douthitt (1994) reconhece que as unidades familiares possuem uma produção doméstica de 

subsistência. Essas atividades estão, por sua vez, ligadas à composição familiar, mais 

especificamente ao número de crianças na casa. As crianças requerem menos recursos em dinheiro, 

mas em contrapartida demandam mais tempo disponíveis dos pais. 

Mendola (2007) ao analisar as evidências empíricas da teoria doméstica em diversos países, 

argumenta que é importante conhecer os modos de produção de cada país como estratégia da 

                                                
10Contudo, existem evidências consideráveis de que o trabalho doméstico não remunerado não são substitutos perfeitos 

dos serviços oferecidos pelo mercado (HUFFMAN, 2010). 
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redução da pobreza, principalmente nos países em desenvolvimento, como os do continente 

Ásiático, onde há constantes imperfeições de mercado. Muitas vezes, a prática tem demonstrado 

que as ineficiências de mercado impactam as opções de produção doméstica, implicando em uma 

substituição da produção mercadológica pela produção doméstica. 

A teoria neoclássica tem feito pequenos avanços no sentido de incorporar o tempo gasto em 

lazer na cesta de produtos que uma família consome, bem como a alocação do tempo destinado ao 

trabalho. A alocação do tempo tem desempenhado um importante papel na maioria das aplicações 

do modelo de função de produção. As decisões sobre alocação do tempo em afazeres domésticos 

refletem não somente considerações de produção, mas também preferências quanto ao uso do 

tempo. Supõe-se que a família pode vender “tempo” ou “trabalho” no mercado (POLLAK e 

WACHTER, 1975). 

 A renda recebida por um indivíduo no trabalho remunerado consiste da venda de seu tempo 

e esforço dedicado ao mercado de trabalho. Para Huffman (2010), os estudos econométricos, ao 

ignorarem o preço do tempo dos adultos de uma unidade familiar, induzem um viés de 

especificação em função da omissão dessa variável no modelo. Na produção beckeriana
11

, cada 

mercadoria requer uma unidade de tempo de um ou mais membros do agregado familiar. A família, 

em geral, possui uma dotação de tempo que lhe é restrita. 

Se a renda da família se reduz, aumenta a quantidade de tempo dedicada à produção de bens 

domésticos. Essa é uma constatação de Huffman (2010) para os Estados Unidos. Para esse autor, a 

produção doméstica redunda numa boa saúde da família. Como normalmente os alimentos 

preparados em casa são mais saudáveis que os consumidos fora de casa, a produção familiar (ou 

doméstica) pode contribuir, por exemplo, para a redução de problemas de obesidade. Além disso, 

deve se considerar a satisfação dos membros familiares em realizar suas refeições juntos, 

propiciando aumento de bem-estar dos mesmos. 

 Outra descoberta relevante é que a educação da dona de casa pode estar ligada a eficiência 

na produção familiar. Nesse sentido, a educação e/ou habilidade de uma dona de casa pode 

aumentar a produtividade na produção doméstica. Porém, como as mulheres que têm obtido mais 

educação estão facilitando sua entrada no mercado de trabalho, o preparo de refeições em casa tem 

se tornado cada vez menos atraente (HUFFMAN, 2010). 

 

3.2 NOTAS METODOLÓGICAS 

Diferentemente da classificação tradicional de pobreza, uma família considerada pobre é 

aquela que além de possuir uma renda inferior ao valor de uma determinada linha de pobreza tem 

                                                
11 Menção ao modelo de Becker (1965). 
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pouco tempo para atividades extra-trabalho remunerado. Trabalho este chamado de produção 

doméstica, que compreende as tarefas de produzir bens e serviços domésticos tais como cozinhar, 

limpar a casa, lavar roupas e louças, cuidar dos filhos e etc. Nestes termos, tem-se uma definição 

mais geral de um padrão limite de pobreza considerando duas dimensões. 

Uma hipótese razoável para que uma família não atinja esse determinado padrão de pobreza 

é que ela possua um mínimo de tempo independente do seu nível de renda e, um nível de renda 

mínimo independente da quantidade de tempo disponível. Sejam T0 e M0 na Figura 3.1 os valores 

mínimos de tempo e renda, respectivamente. Se o tempo ou a renda disponíveis de uma família 

apresentam valores menores do que T0 e M0, respectivamente, ela é considerada pobre.  

Adicionalmente, supõe-se que esses valores mínimos não são suficientes para prover um 

padrão de não pobreza. Se uma família dispõe somente do tempo T0 (ou renda M0) ela então 

necessita de renda M1 (ou tempo T1) para alcançar o limite de pobreza. Observe que pela medida 

tradicional de pobreza, o valor monetário de M0 é a linha de pobreza de renda enquanto, o tempo T1 

é o número de horas necessária que uma família deve se dedicar às tarefas domésticas. Nesse estudo 

o tempo T0 será fixado em 14 horas semanais, admitindo-se que um membro adulto da família deva 

gastar pelo menos duas horas por dia na gestão familiar e na interação com os seus familiares. O 

tempo Tm é o número máximo de horas disponíveis que um adulto pode trabalhar por semana sem 

comprometer seu bem-estar físico e mental.  

As combinações suficientes de tempo e renda para atingir o padrão mínimo de pobreza 

poderiam ser representadas através de pontos sobre a curva DBAC denominada de isoquanta de 

pobreza. Observe que a inclinação dessa curva mede também a capacidade que uma família tem em 

substituir a produção doméstica por bens e serviços comprados no mercado. Essa inclinação mede a 

habilidade de uma família em trocar seu tempo disponível por consumo, que depende de sua 

produtividade em ambos os mercados de trabalho e de produção doméstica. 

O ponto A de coordenadas (T1,M0) corresponde ao valor mínimo de renda com o 

correspondente nível de tempo necessário para uma família não ser considerada pobre. Em geral, 

está associado a famílias com baixa renda oriunda do mercado de trabalho, as quais compram 

poucos bens e serviços no mercado, não incluindo itens poupadores de trabalho doméstico. Por 

outro lado, o ponto B de coordenadas (T0,M1) representa a situação onde ocorre a máxima 

substituição de renda por tempo por afazeres domésticos.  
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Figura 3.1 - Ilustração da Curva de Isoquanta da Pobreza para um Agregado Familiar. 

 

Observe que M1 é igual à renda M0 mais a quantidade de renda necessária para comprar 

substitutos (o tempo de outros indivíduos) para realizar todas as tarefas domésticas. 

A relação desta medida de pobreza generalizada com a medida tradicional de pobreza de 

renda se dá nos seguintes termos: se M0 é a renda mínima necessária para uma família estar sobre o 

limite da pobreza, então a definição tradicional de pobreza corresponde à linha horizontal M0C. Na 

medida generalizada, todas as famílias situadas abaixo da curva DBAC são somente pobres de 

tempo, ou somente pobres de renda ou pobres de ambos. Neste caso, o número de famílias pobres 

no padrão generalizado é maior do que no caso da medida tradicional. As famílias que não são 

consideradas pobres de renda, mas que deveriam ser contabilizadas como pobres pelo padrão 

generalizado são aquelas com renda acima de M0, porém abaixo de M1, mais com tempo disponível 

extra-mercado menor do que T1. 

Após estimar estes parâmetros, três casos podem ser observados: i) pobre de renda e pobre 

de tempo; ii) não pobre de renda, mas pobre de tempo e iii) pobre de renda, mas não pobre de 

tempo. O total de pobres generalizados é a soma dos pobres nestes três casos. 

Note que para cada tipo de família, quanto ao número de seus membros, pode-se estimar 

uma correspondente curva de isoquanta de pobreza.  As metodologias de estimação dos parâmetros 

M0, T1 e Tm para cada tipo de família são apresentadas com mais detalhes na seção a seguir. 

 

3.2.1 Estimação dos Parâmetros da Curva de Isoquanta de Pobreza Generalizada 

 As variáveis utilizadas para estimar os parâmetros das curvas de isoquanta foram extraídas 

dos microdados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios) de 2009 realizada pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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 As curvas de isoquantas de pobreza foram construídas para cada um dos seguintes tipos de 

família: uma família composta de um a cinco adultos ou mais sem criança, com uma criança, com 

duas a três crianças e com quatro a cinco crianças com idade até 14 anos
12

. Assim sendo, obteve-se 

um total de 177.663 famílias, desagregadas em 20 tipos de famílias
13

. 

Nos cálculos de M0, T1 e Tm , o  valor semanal para Tm foi estimado em 91 horas. Esse valor 

foi obtido descontando do número total de 168 horas disponíveis na semana as 56 horas semanais 

destinadas para dormir, as 7 horas para a alimentação, as 7 horas para vestir-se e 7 horas destinadas 

aos cuidados de higiene pessoal. 

Entendendo que 14 horas por semana, ou 2 horas por dia, é o número mínimo de tempo 

necessário que um pessoa deve se dedicar à família e com os cuidados da casa, esse foi o valor 

assumido para o parâmetro T0. 

Para estimar T1, o tempo que as famílias devem gastar na produção doméstica, utilizou-se a 

média de horas gasta por cada tipo de família dedicadas semanalmente aos afazeres domésticos
14

. 

Os valores de T1 para cada tipo de família se encontram dispostos na Tabela 3.1 

O valor de M0 foi fixado em ½ salário mínimo (R$ 232,00), vigente em 2009, para o caso de 

uma família composta por um adulto sem criança. No caso de uma família composta por um casal o 

valor de M0 adotado foi de um salário mínimo. Considerando o efeito de economias de escala no 

custo monetário em ter crianças, adicionaram-se frações decrescentes do valor do salário mínimo 

para o acréscimo de cada criança em cada faixa. Ou seja, o valor de M0 para uma família composta 

por um adulto com uma criança equivale a ½ do salário mínimo acrescido de mais ¼ desse valor.  O 

valor de M0 para uma família com um adulto e duas a três crianças será igual a ½ do salário mínimo 

acrescido de (1/4+1/8) desse valor. Para o caso de três crianças, marginalmente adiciona-se mais 

1/16 e assim por diante. Idem para uma família composta por um casal, mas considerando M0 igual 

a um salário mínimo.  

Segundo Fernandes et al (2002), apesar do conceito de renda familiar per capita ser usado 

na maioria dos trabalhos sobre pobreza, este conceito não permite ponderar diferentemente os 

membros da família, além de não considerar economias de escala que podem surgir com o aumento 

do tamanho das famílias. Por essa razão, neste trabalho optou-se por utilizar a renda mensal de 

                                                
12 De um total de 178.113 famílias, há apenas 450 famílias compostas de seis crianças ou mais. Considerando que se 

trata de um número inexpressivo, trabalhou-se apenas com famílias possuindo até cinco crianças.  
13 Considerou-se como família o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas 

de convivência, que residissem na mesma unidade domiciliar e, também, a pessoa que morasse só em uma unidade 

domiciliar. Definiram-se como famílias conviventes aquelas constituídas por, no mínimo, duas pessoas cada uma, que 
residissem na mesma unidade domiciliar (IBGE, 2010). 

14 Entende-se por afazeres domésticos no domicílio de residência, as tarefas que não se enquadravam no conceito de 

trabalho tais como: a) arrumar ou limpar toda ou parte da moradia; b) cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, 

lavar roupa ou louça, utilizando, ou não, aparelhos eletrodomésticos para executar estas tarefas para si ou para 

outro(s) morador(es); c) orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas domésticas; d) cuidar de 

filhos ou de moradores menores e e) limpar o quintal ou terreno que circunda a residência (IBGE, 2010). 
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todos os trabalhos
15

. 

O parâmetro M1 foi calculado considerando o custo de se contratar os serviços de uma 

empregada doméstica, o que caracteriza assim o efeito substituição (compra do tempo de outros). 

Esse custo foi obtido através do rendimento médio semanal do trabalhador doméstico de R$ 98,50, 

dividido pelo número de horas habitualmente trabalhadas na semana (em média 36 horas), de 

acordo com os dados obtidos da PNAD/2009. Obteve-se, assim, o custo de substituição (reposição) 

de R$ 2,74 por hora para o Brasil. 

 

3.2.2 Evidências Observadas para o Brasil 

 

A Tabela 3.1 mostra o valor considerado para a linha de pobreza de renda M0, bem como os 

valores estimados dos parâmetros T1 e M1. Em linhas gerais, os valores dessa tabela mostram 

também que tempo é dinheiro e até em que certo ponto os dois bens são intercambiáveis, sendo o 

trade-off entre renda e tempo importante e podendo resultar num maior nível de bem-estar das 

famílias. 

Note que uma família composta por um adulto com duas a três crianças deve ter renda 

semanal de R$ 101,00 (M0) e 27 horas de produção doméstica (T1), ou o equivalente uma renda 

semanal de aproximadamente R$ 277,00 (M1) e 14 horas de produção doméstica (T0) para não ser 

considerada pobre, de acordo com a definição de pobreza generalizada. Do mesmo modo, uma 

família composta por dois adultos com uma criança e renda semanal de R$ 145,00 (M0) não estará 

em uma situação de pobreza se dedicar 33,5 horas (T1) da sua semana aos cuidados com a casa e 

com a criança, ou o equivalente a R$ 397,00 de renda (M1) e 14 horas por semana na produção 

doméstica (T0). Perceba que sempre se tem uma combinação de renda e alocação de tempo ao longo 

da curva de isoquanta de pobreza. Para os demais tipos de família a análise é similar. 

 Observe que as horas destinadas à produção doméstica estão relacionadas com a composição 

da família, pois quanto maior o número de crianças maior é a demanda por tempo nessa modalidade 

de produção. Douthitt (1994) obteve essa mesma constatação para os EUA. De fato, as crianças 

requerem menos recursos em dinheiro, mas em contrapartida demandam mais tempo disponíveis 

dos pais. Esses resultados também se mantêm para o Brasil. 

 

 

 

 

                                                
15 O uso da renda familiar per capita, sem ajuste, para fixar a linha de pobreza tende a superestimar as necessidades de    

grandes famílias e, consequentemente, a superestimar a pobreza entre indivíduos nestas famílias.  
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     Tabela 3.1 - Parâmetros da Curva de Isoquanta de Pobreza por Composição Familiar para o     

Brasil - 2009 

                                                                  M0 (valores semanais)     

Famílias  

com  

1  

adulto 

2  

Adultos 

3  

adultos 

4 

 adultos 

5  

adultos ou mais 

0 criança 58 116 174 232 290 

1 criança 87 145 203 261 319 

2-3 crianças 101 160 217 275 340 

4-5 crianças 108 167 224 282 340 

        T1 (horas semanais)     

0 criança 18,5 28,0 33,5 37,5 43,5 

1 criança 24,0 33,5 35,5 40,4 47,5 

2-3 crianças 27,5 36,5 39,5 43,5 48,5 

4-5 crianças 33,5 40,5 40,5 45,5 52,0 

     M1 (valores semanais)     

0 criança 158,9 317,8 476,8 635,7 794,6 

1 criança 238,4 397,3 556,2 715,1 874,1 

2-3 crianças 276,7 438,4 594,6 753,5 931,6 

4-5 crianças 295,9 457,6 613,8 772,7 931,6 

        Fonte: construída pela autora com base nos dados da PNAD/2009. 

 

 

3.2.3 Recontando os Pobres 

 

Os valores da Tabela 3.2 apresentam a proporção de indivíduos pobres no Brasil 

considerando a medida de pobreza generalizada para cada composição familiar. Quando se 

incorpora a dimensão tempo à renda numa medida de bem estar, evidentemente que esta nova 

medida gera uma maior proporção de pobres relativa à medida tradicional de pobreza. Esse é o caso 

para o Brasil e essa mesma evidência já tinha sido verificada nos trabalhos de Vickery (1977) e 

Douthitt (1994) para os EUA, utilizando essa definição de pobreza generalizada. 

Pela contagem de Fernandes et al (2002), de acordo com o padrão tradicional de pobreza, 

apenas 36,3% das famílias compostas por dois adultos com duas ou três crianças estavam em 

situação de pobreza no ano de 1999. Pela definição generalizada de pobreza encontrou-se um 

percentual de 57,9% para essa mesma categoria de família no ano de 2009. 

Os valores da Tabela 3.2 mostram ainda que 93,1% das famílias monoparentais com quatro 

ou cinco crianças e 79,3% daquelas com dois adultos, com o mesmo número de crianças, estão 

abaixo da curva de isoquanta da pobreza, ou seja, são famílias com escassez de renda ou de tempo 

ou de ambos os recursos. Percebe-se que há uma proporção maior de pobres generalizados entre as 

famílias monoparentais e entre aquelas com maior número de crianças. Esse resultado diverge do 
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resultado encontrado por Fernandes et al (2002). No seu estudo, em que se considerou somente a 

renda, constatou-se que 70% dos pobres vivem em famílias sem crianças ou com até duas crianças. 

 

      Tabela 3.2 - Proporção de Famílias Pobres Generalizadas no Brasil 

Famílias  

com  

 1  

adulto 

 2 

 adultos 

 3 

 adultos 

4 

 Adultos 

5  

adultos ou mais 

0 criança 77,1 53,3 43,9 39,0 41,2 

1 criança 75,5 51,1 46,8 46,9 52,5 

2-3 crianças 83,5 57,9 55,5 61,1 66,9 

4-5 crianças 93,1 79,3 74,6 78,2 80,8 

Fonte: construída  pela autora com base nos dados dos PNAD/2009. 

 

Para Vickery (1977) a união de famílias é um condicionante que propicia famílias 

monoparentais a experimentar uma melhora no seu bem-estar. Em função dessa união ocorrem 

economias de escala
16

 na produção doméstica, uma vez que haverá um maior número de pessoas no 

domicílio para a execução das tarefas domésticas
17

. Com isso os riscos de mercado são 

minimizados e as famílias experimentam um maior nível de bem-estar, contribuindo também para 

uma queda nas estatísticas oficiais de pobreza. De acordo Teixeira (2009) esse tipo de domicílio no 

Brasil é cada vez mais frequente. 

 

3.3 POBREZA VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA 

 

 Em geral os programas de transferência de renda do governo objetivam transferir renda para 

as famílias cujas rendas per capita estejam abaixo de uma linha de pobreza tradicional. No entanto, 

devido às questões de equidade, os responsáveis por esses programas deveriam identificar as 

famílias que estão em estado de pobreza temporária (pobreza involuntária) daquelas que apresentam 

uma tendência a permanecer nesse estado (pobreza voluntária). 

 Uma família pode estar na pobreza temporariamente devido a alguns “choques” que fazem 

com que alguns de seus membros fiquem desempregados ou às demandas não esperadas pela 

família. Nestes termos, de acordo com a Figura 3.2, uma família sem ativos ou sem renda outside 

tem que ter um salário pelo menos igual a cW , denominado de salário crítico, a fim de alcançar o 

limite de não pobreza. No ponto, E, a família apresenta uma renda líquida cM , o tempo de trabalho 

extra-mercado cT e o tempo ( cm TT  ) dedicado ao mercado de trabalho. Observe que o salário 

                                                
16

 Soares (2009) ressalta que pessoas vivendo juntas geram ganhos de escala uma vez, por exemplo, que preparar 

alimentos em massa é mais eficiente que prepará-los em pequenas porções. 
17 Ainda que a divisão do trabalho intradomiciliar não se dê de forma uniforme, uma vez que, culturalmente, as pessoas 

exercem papeis típicos em função da posição que ocupa no domicílio. 
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crítico cW  (o ângulo da linha TmE) é calculado como:  

 

                                        
i ii miic hTThpMW ])/[()( 10                                            (1) 

 

onde ip  é o custo de reposição (substituição) por hora e ih  é o número de horas gastas na i-

ésima tarefa doméstica. Nesse estudo em particular, o custo de reposição das várias tarefas 

domésticas foi calculado com base no rendimento dos empregados domésticos retirado da PNAD. 

  

 

 

 

Figura 3.2 - Ilustração da Solução do Salário Crítico (transcrita de Vickrey (1977). 

  

Se o máximo salário potencial de uma família se apresenta abaixo do salário crítico cW , a 

família pode ser definida como pobre involuntária. Assume-se, portanto, o valor de cW  como sendo 

a linha de pobreza involuntária. 

Uma família pode permanecer na pobreza, por exemplo, até que ocorra uma variação na 

composição da família (uma separação ou uma criança deixando de morar com a família) ou um 

aumento do salário familiar em função de alguma especialização profissional. O verdadeiro salário 

da família pode ficar abaixo de seu salário potencial por um período curto de tempo como resultado 

de demissão ou transição no mercado de trabalho.  

 Por outro lado, famílias que apresentam salário (renda) e tempo dentro da área sombreada da 

Figura 3.2 são consideradas voluntariamente pobres. Nesse caso os indivíduos têm controle sobre a 

sua própria alocação de tempo. É o caso em que a família pode se encontrar abaixo da isoquanta de 

pobreza embora possua recursos suficientes para se localizar acima dessa curva. 
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Ao menos duas situações de pobreza voluntária podem ocorrer:  

a) Pobre de tempo: as famílias gastam muito tempo no mercado de trabalho e pouco tempo nas 

atividades domésticas. Na Figura 3.2 compreende a região limitada por 

ccc MMeTTWW  , . Elas poderiam reduzir suas horas trabalhadas ao salário 

corrente ou poderiam trabalhar o número de horas requerido a qualquer salário 
cWW  . 

b) Rico de tempo: as famílias gastam muito pouco tempo no mercado de trabalho e muito mais 

tempo nas atividades domésticas. Esse caso é representado pela região 

ccc MMeTTWW  , . Elas poderiam verdadeiramente aumentar suas horas de 

trabalho ao salário corrente, ou poderiam trabalhar um número de horas requeridas a 

qualquer salário cWW  .  

Em vários casos poderá haver a necessidade de uma família comprar o tempo de outros 

indivíduos (comprar substitutos) no mercado de trabalho.  Denominando esse tempo por sT , seu 

cálculo é feito da seguinte maneira: 

                                                
])[( 1TTTT wms                                                         (2) 

em que wT  são as horas médias semanais trabalhadas no mercado de trabalho acrescido do tempo 

de percurso de ida/volta da residência para o local de trabalho na semana
18

. Em assim sendo, sT  é o 

tempo líquido de um membro adulto da família depois de descontados os tempos Tw e 1T . Se esse 

tempo é negativo (déficit de tempo) a família necessitará comprar o tempo de outros (comprar 

substitutos) no mercado de trabalho. 

 

3.3.1 Contando os Pobres Involuntários 

 

A Tabela 3.3 apresenta os valores do salário crítico cW  para cada tipo de família calculado 

de acordo com a expressão (1) e os valores de sT  obtido por (2). Com base no custo de substituição 

(reposição) de R$ 2,74 por hora, uma família brasileira formada por dois adultos com quatro a cinco 

crianças deve ter um salário crítico de R$ 3,19 por hora, para não ser considerada pobre 

involuntária. Da mesma forma, uma família monoparental com uma criança deve ter uma 

remuneração crítica de R$ 1,61 reais/hora para não estar numa condição de pobreza. A sistemática 

para qualificar se os demais tipos de famílias são pobres involuntárias seguem o mesmo raciocínio. 

De todo modo, observa-se que o salário crítico ( cW ) cresce à medida que aumenta o 

                                                
18 Usando os dados da PNAD/2009, estimou-se que o tempo gasto no percurso de ida e volta da casa para o trabalho na 

semana é em média 15 horas por adulto. Vale salientar que em geral esse tempo não é remunerado no mercado de 

trabalho. 
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tamanho da família. Isso ocorre porque quanto maior o tamanho da família, mais tempo em 

produção doméstica e dinheiro é requerido e, portanto, maior tem que ser o salário crítico dessa 

família. Douthitt (1994) e Vickrey (1977) em seus artigos encontraram essa mesma evidência para 

os Estados Unidos. 

 

Tabela 3.3 - Estimação das Horas Médias Trabalhadas no Mercado, do Tempo Líquido e do Salário                                

Crítico por Tipo de Famílias Brasileiras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Observação: Os valores de tempos  Tw e Ts  são semanais enquanto o salário Wc  é medido por  hora. 

Fonte: calculada pela autora com base nos dados da PNAD/2009. 

 

Os adultos que não residem com crianças são aqueles que mais dedicam parte de seu tempo 

ao mercado de trabalho. Veja na Tabela 3.3, por exemplo, o caso de uma família formada por um 

casal sem crianças. Os adultos desse tipo de família alocam por semana 114,4 horas ( wT ) ao 

mercado de trabalho o que, em média, implica que cada um deles gasta 57,20 horas de seus tempos 

no mercado de trabalho. Como cada indivíduo gasta em média 15 horas no percurso de ida (e volta) 

da casa para o trabalho, apenas 42,20 horas são remuneradas. Em contrapartida, um adulto morando 

sozinho com quatro a cinco crianças destina 49,30 horas semanais ao mercado de trabalho. 

Descontando desse tempo aquele gasto com o percurso de ida e volta da casa para o trabalho (15 

horas) obtém-se que esse adulto só é remunerado apenas por 34,30 horas.  

 Os dados da Tabela 3.4 quantificam a proporção por tipo de família que está em situação de 

pobreza involuntária no Brasil. Um de seus resultados, por exemplo, é que 19,8% dos pais solteiros 

com uma criança ganhavam salários de mercado abaixo do salário crítico se configurando, portanto, 

como pobres involuntários. São pais ou mães que ao trabalharem em média 39 horas por semana e 

Famílias com 1  adulto 2  adultos 3 adultos 

 Tw  Ts Wc Tw Ts Wc Tw Ts Wc 

0 criança 56,1 16,4 1,03 114,4 39,6 2,03 165,3 74,2 3,16 

1 criança 54,1 12,9 1,61 113,2 35,3 2,56 165,3 72,2 3,68 

2-3 criança 51,7 11,8 1,95 111,6 33,9 2,87 4,00 213,2 107,3 

4-5 crianças 49,3 8,2 2,19 104,6 36,9 3,19 152,4 80,1 4,41 

          4  adultos  5 adultos ou mais 

 Tw Ts Wc Tw Ts Wc 

  0  criança 220,0 106,5 4,22 274,5 137,0 5,28 

  1  criança 218,8 104,8 4,77 270,5 137,0 5,90 

  2-3 criança 213,2 107,3 5,16 262,0 144,5 6,49 

    4-5 crianças 200,8 117,7 5,62 260,0 143,0 6,54 
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gastarem uma hora e meia por dia de percurso de ida e volta da casa para o trabalho ganhavam 

menos de R$ 1,61 por hora ou R$ 264,00 por mês. Os dados da Tabela 2.4, como já era de se 

esperar, mostram que a proporção de pobres involuntários é menor que a proporção de pobres 

generalizados. 

 

     Tabela 3.4 - Proporção de Famílias Pobres Involuntárias para o Brasil
19

 

Famílias  

   com  

1  

Adulto 

2  

adultos 

3  

adultos 

4  

adultos 

5  

adultos ou mais 

0 criança 11,4 13,1 16,8 13,8 16,6 

1 criança 19,8 10,6 17,4 20,8 27,3 

2-3 crianças 33,0 21,0 25,5 34,5 43,0 

4-5 crianças 46,9 41,2 49,3 60,2 65,2 

Fonte: construída pela autora com base nos dados da PNAD/2009. 
 

  

Douthitt (1994) utilizando uma base de dados de Robinson (1993) encontrou para a 

economia americana que 10% e 26% das famílias monoparentais com uma e duas ou mais crianças, 

respectivamente, ganhavam salários de mercado abaixo do salário crítico. Valores, portanto, bem 

inferiores aos encontrados para o Brasil para esse mesmo tipo de família. 

De um modo geral, os resultados mostram que há uma incidência de pobres involuntários 

em qualquer categoria de família. Contudo, assim como ocorre com a pobreza generalizada, 

percebe-se dos valores da Tabela 3.4 que proporção de famílias pobres involuntárias, qualquer que 

seja sua constituição, cresce com o número de crianças. Deste modo, se os programas oficiais de 

transferência de renda objetivam erradicar a pobreza medida por este padrão generalizado, por 

questões de equidade, os recursos deveriam ser destinados às famílias pobres com maior número de 

crianças. Afinal, poderia haver casos em que uma família com maior número de crianças fosse 

menos pobre de renda que uma família com menor número de filhos, mas que na medida 

generalizada de pobreza ocorresse o contrário. Além do mais, esses programas deveriam distinguir 

as famílias pobres involuntárias daquelas pobres voluntárias. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo fez uma análise da pobreza das famílias no Brasil através de uma medida 

bidimensional que considerou tanto a renda monetária quanto a restrição de tempo. Neste sentido, 

construíram-se curvas de isoquanta de pobreza para mensurar a proporção de famílias pobres no 

                                                
19Como o salário crítico é medido em horas e os dados sobre o rendimento são mensais, multiplicou-se o valor de Wc 

pelas horas trabalhadas no trabalhado remunerado na semana de referência e, posteriormente, pela média do número 

de semanas por mês (equivalente a 4,2 para o ano de 2009).  
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Brasil considerando as dimensões renda e tempo. O interesse do uso de um padrão generalizado de 

pobreza foi identificar as famílias que mesmo tendo renda acima de uma determinada linha de 

pobreza não tinham tempo suficiente para realizar as tarefas domésticas e cuidar dos filhos.  

A construção das curvas de isoquantas permitiu ainda que se mensurasse a proporção de 

famílias pobres involuntárias, ou seja, a proporção das famílias que estão em estado de pobreza 

temporária. Neste sentido, podem-se diferenciar essas famílias daquelas que mesmo apresentando 

condições para saírem do estado pobreza optam por permanecer nessa situação (pobreza 

voluntária).  

Dentre os resultados obtidos verificou-se, por exemplo, que cerca de 93% das famílias 

monoparentais com quatro ou cinco crianças e 79,3% daquelas com dois adultos, com o mesmo 

número de crianças, estão abaixo da curva de isoquanta da pobreza. Neste sentido, são famílias  

que se caracterizam por escassez de renda ou de tempo ou de ambos os recursos. Um resultado geral 

é que a maior proporção de pobres generalizados ocorre entre as famílias monoparentais quando 

comparadas com qualquer outro tipo de família. Além disso, quanto maior o número de crianças na 

família maiores são as proporções de pobreza. 

Em síntese, verificou-se que a proporção de pobreza generalizada aumentam 

consideravelmente quando o tempo é contabilizado como recurso, porque pais que trabalham, 

especialmente de famílias monoparentais, em geral não têm tempo suficiente para realizar as tarefas 

domésticas essenciais, como por exemplo, cuidados dos filhos. São resultados que servem para 

alertar que a renda por si só não se configura como um bom indicador de bem-estar e dos recursos 

de uma família. Afinal, quando se considera a restrição de tempo e renda para medir o bem-estar 

das famílias, através de uma medida generalizada de pobreza com estas dimensões, a proporção de 

famílias pobres é muito maior do que no caso em que se considera somente a renda monetária.  

Em relação à pobreza involuntária, 19,8% dos pais solteiros com uma criança, por exemplo, 

tinham salários de mercado abaixo do salário crítico se configurando, portanto, como pobres 

involuntários. São pais ou mães que ao trabalharem em média 39 horas por semana e levarem uma 

hora e meia por dia no percurso de ida e volta de casa para o trabalho, ganhavam no ano de 2009 

menos de R$ 1,61 por hora ou R$ 264,00 por mês. De um modo geral, quanto maior o número de 

crianças na família maior é a proporção de famílias pobres involuntárias. 

Esse resultado é importante na análise dos objetivos dos programas de transferência de renda 

governamentais. Com efeito, poderia haver casos em que uma família com maior número de 

crianças fosse menos pobre de renda que uma família com menor número de filhos, mas que na 

medida generalizada de pobreza ocorresse o contrário. Adicionalmente, esses programas deveriam 

fazer distinção entre a pobreza voluntária e involuntária. Afinal, se isso não é levado em 

consideração esses programas poderiam estar beneficiando famílias pobres voluntárias. 



72 

 

Outro ponto que merece uma atenção especial desses programas são as altas proporções de 

famílias pobres monoparentais comparadas aos demais tipos de família. Principalmente para 

aquelas que possuem maiores números de filhos. Afinal, a proporção de pobreza para uma família 

constituída de um pai ou mãe solteiros com nenhum filho é de 77,1%, enquanto que para uma 

família com quatro a cinco crianças essa proporção é de 93,1%. Afinal, pode-se criar um “círculo 

vicioso” de pobreza, pois a tendência de crescimento desses tipos de famílias no Brasil podem gerar 

mais famílias pobres no futuro. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 A tese é composta de três capítulos. O primeiro capítulo com o título “Pobreza: da 

insuficiência de renda e privação de tempo” procurou fazer uma breve revisão teórica e empírica 

sobre as pobrezas no âmbito da renda e do tempo. A relevância em revisitar os trabalhos já 

realizados sobre os temas, sobretudo a pobreza tendo como base o uso do tempo, está no sentido de 

fazer comparações com eventuais pesquisas empíricas para o Brasil, pesquisas como as que serão 

apresentadas nos capítulos subsequentes. 

Em relação à literatura sobre pobreza no âmbito da renda procurou-se ressaltar, dentre outras 

coisas, a não trivialidade em definir pobreza e os critérios de identificação dos pobres através das 

várias linhas de pobreza adotadas. Algo que muitas vezes resulta em diversos métodos de 

mensuração e que por sua vez podem produzir distintos resultados para um mesmo nível de análise. 

Por sua vez, ao revisar os estudos realizados sobre pobreza de tempo, percebe-se que 

enquanto algumas pesquisas realizadas apresentam pontos divergentes entre a relação educação-

pobreza de tempo e renda-pobreza de tempo, um ponto que converge na maioria das pesquisas é 

que mulheres são mais privadas de atividades de lazer e descanso, principalmente as casadas por 

dedicarem mais tempo em afazeres domésticos. 

Embora a definição e mensuração da pobreza estejam longe de apresentar um consenso entre 

os pesquisadores, não há dúvida entre os mesmos que qualquer que seja o indicador utilizado, esse 

indicador deve ter em sua propriedade medidas de bem-estar. Nesse sentido, indicadores não 

monetários devem ser considerados em pesquisas sobre o tema. 

O segundo capítulo intitulado “Pobreza de tempo: mensuração e análise de seus 

determinantes” propôs-se analisar o bem-estar de adultos e crianças através do tempo alocado em 

trabalho. Os indicadores de pobreza de renda da classe Foster, Greer e Thorbecke (FGT) foram 

adaptados para medir a pobreza de tempo e os efeitos marginais do modelo Logit foram usados para 

os determinantes da pobreza.  

Em primeiro lugar constatou-se que a proporção de pobres de tempo de pessoas adultas no 

Brasil é de 19,7%, proporção maior que a encontrada na Guiné Bissau, na África do Sul e no Reino 

Unido e menor que a do Paquistão. Constatou-se que 12% do percentual de pobres de tempo no 

Brasil são homens e 30,1% são mulheres, considerando-se o limite inferior da linha de pobreza de 

tempo. Esses resultados não são muito diferentes quando se considera a área urbana e rural. 

Conclui-se então que as mulheres são mais pobres de tempo que os homens. Possivelmente, 

as mulheres são mais pobres de tempo por alocar mais tempo em afazeres domésticos. 

Em relação às crianças a proporção de pobres de tempo calculada através de seu limite 

inferior é de 16,1%, portanto não muito distante da dos adultos. É um resultado preocupante no 
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sentido de que a sobrecarga de tempo dessas crianças em outras atividades em detrimento da 

dedicação aos estudos pode afetar o futuro desses meninos e meninas.  Ademais as meninas são 

mais pobres de tempo que os meninos em ambas as áreas urbana e rural. 

Dentre os determinantes da pobreza de tempo, enquanto a renda do trabalho tende a 

aumentar a chance de um indivíduo ser pobre de tempo, o número de pessoas morando no mesmo 

domicílio e os anos de estudo tendem a diminuí-la. 

 Outra evidência verificada foi que a probabilidade de ser pobre de tempo aumenta quando a 

pessoa é mais jovem e começa a diminuir após certa idade, quando se torna mais madura. Em outras 

palavras, a trajetória da pobreza de tempo ao longo do tempo do tempo assume a forma de “U” 

invertido.  

A característica de uma pessoa ser do sexo masculino reduz sua chance em ser pobre de 

tempo em 16,7%. Entre os determinantes da pobreza de tempo, essa característica é quem mais 

contribui para a queda da probabilidade de ser pobre de tempo.  

Quanto à característica da raça, constatou-se que indivíduos da raça negra são mais sensíveis 

à privação de tempo comparado aos da raça branca. Idem para aqueles das outras raças (indígena, 

parda e amarela). Esse resultado corrobora a evidência internacional de que as minorias étnicas são 

mais pobres de tempo que as demais. Conclui-se também que os habitantes da região Norte do país 

são os que apresentam menor elasticidade em serem pobres de tempo. 

O terceiro capítulo com o título “Uma nova abordagem para a pobreza no Brasil: uma 

medida de bem-estar bidimensional” fez uma análise da pobreza das famílias no Brasil através de 

uma medida bidimensional que considerou tanto renda monetária quanto tempo. Para isso, utilizou-

se a metodologia proposta por Vickery (1977), em que curvas de isoquanta de pobreza foram 

construídas para identificar as famílias pobres generalizadas. Com base na solução do salário 

crítico, identificou-se também as famílias em estado de pobreza involuntária. 

Dentre os resultados obtidos na pesquisa verificou-se que 93,1% das famílias monoparentais 

com quatro ou cinco crianças e 79,3% daquelas com dois adultos, com o mesmo número de 

crianças, estão abaixo da curva de isoquanta da pobreza, se caracterizando famílias com privação 

de renda ou de tempo ou dos dois recursos ao mesmo tempo. A maior proporção de pobres 

generalizados foi obtida entre as famílias monoparentais e entre aquelas com maior número de 

crianças. 

Outra constatação importante da pesquisa é que 19,8% dos pais solteiros com uma criança 

têm salários de mercado abaixo do salário crítico se configurando, portanto, como pobres 

involuntários. São pais ou mães que ao trabalhar em média 39 horas por semana e levar cerca de 

uma hora e meia por dia de percurso da casa até o trabalho ganhavam por mês, no ano de 2009, 

menos de R$ 1,61 por hora ou R$ 264,00 por mês. Como já esperado, a proporção de pobres 



77 

 

involuntários foi menor que a proporção de pobres generalizados. 

Conclui-se, portanto, que as taxas de pobreza aumentam consideravelmente quando o tempo 

está contabilizado como um recurso, porque pais que trabalham especialmente pais de famílias 

monoparentais, muitas vezes não têm tempo suficiente para realizar tarefas essenciais, como por 

exemplo, cuidados com os filhos. São resultados que servem para sublinhar que os números de 

renda por si só não se configura em um bom indicador de bem-estar e dos recursos da família. 

A escassez de recursos disponíveis para famílias monoparentais, especialmente àquelas 

famílias chefiadas por mulheres, se tornará um problema cada vez mais importante se o número 

dessas famílias continuar a crescer. Um número no aumento de famílias chefiadas por mulheres 

poderá resultar em mais famílias em situação de pobreza, devido às taxas de baixos salários 

disponíveis para a maioria das mulheres e os altos requisitos de tempo. 

Recomenda-se uma reavaliação do público alvo a ser beneficiado por programas de combate 

a pobreza do governo. Considerando a composição e o tamanho do agregado familiar, dando uma 

atenção especial às famílias monoparentais, que como vimos, são penalizadas duplamente pela 

pobreza, bem como aquelas com um número maior de crianças. Ressalte-se também a importância 

de se considerar a combinação dos recursos tempo e dinheiro como fator decisivo para distribuição 

de benefícios. 

Enfim, os resultados apresentados nesta tese servem para mostrar que o uso soberano dos 

indicadores de renda mostra-se limitado e insatisfatório, não representando bons indicadores de 

bem-estar e dos recursos de indivíduos e famílias. Neste sentido, reconhecer a importância de outros 

indicadores como a alocação do tempo em atividades destinadas ao descanso, lazer, prática de 

esportes, de tempo dedicado ao estudo ou mesmo à produção doméstica e à família se configura em 

assumir o quão relevante é o recurso tempo no bem-estar e/ou qualidade de vida dos indivíduos. 

 

 

 


