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INTRODUÇÃO 

A redução da pobreza e da indigência constitui o mais 
transcendente dos desafios que os países latino-americanos 
enfrentam nestes últimos anos do século. As políticas 
econômicas, de caráter predominantemente recessivo, adotadas 
por mais de uma década ,visando o equilibrio macroeconômico 
e o combate à inflação ,comprometeram a capacidade de 
geração de emprego produtivo e determinaram a perda do poder 
de compra dos rendimentos ,provocando um severo retrocesso 
social na maior parte dos países da região. As mais recentes 
estimativas da CEPAL (1), dão conta de que as percentagens 
de pobreza e indigência, que na década de 70 tinham mostrado 
generalizado declínio, tiveram aumentos em todos os países , 
para os quais se dispõe de dados, entre 1980 e 1990. Segundo 
a mesma fonte, o Brasil não foi uma exceção, exibindo 
acréscimos da pobreza domiciliar nacional de 39% em 1980 
para 43% em 1990 e da indigência de 17% para 20%, 
respectivamente. 
À deteriorização das condições de vida dos grupos sociais 
mais carentes requer a urgente mobilização da sociedade 
brasileira a fim de se evitar que, no plano social, se 
acentue o processo de desintegração e se institucionalize a 
violência e no político, se coloquem em risco as conquistas 
democráticas. 
Esse processo de aperfeiçoamento democrático, é importante 
ressaltar, tem contribuído para que a questão da miséria que 
afeta amplos segmentos da população seja hoje mais 
conhecida e debatida em todos os âmbitos da sociedade. 
Formando parte desse processo de democratização e de maior 
transparência da gestão pública, o aperfeiçoamento dos 
levantamentos estatísticos e, sobretudo, as facilidades de 
acesso detalhado às bases de dados têm permitido importantes 
avanços metodológicos no concernente à quantificação e 
caracterização desses grupos carentes. 
O IPEA, que já na segunda metade dos anos 70 estruturara seu 
sistema de indicadores sociais, alertando sobre a gravidade 
da situação social e da desigualdade, passou mais 
recentemente a interessar-se pela obtenção de estimativas 
atualizadas da pobreza e da indigência no plano nacional e 
regional, no intuito de propor e participar de ações 
tendentes à sua atenuação . Para tanto, em fins de 1992, 
conheceu em detalhe a metodologia de cálculo empregada pela 
CEPAL na obtenção das estimativas mais recentes de pobreza e 
indigência no Brasil, que na época referiam-se a 1986. Nos 
primeiros meses de 1993, deu início a exercícios 
quantitativos que, em forma mais simplificada, permitiram 
ter dimensões mais atualizadas dessas populações 



carentes. A atenção concentrou-se em 1990, Ultimo ano para o 
qual se dispunha de dados divulgados da Pesquisa Nacional 
por Amostragem Domiciliar (PNAD), com representatividade até 
as 9 Regiões Metropolitanas. 
Em resposta a uma solicitação urgente do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar(CONSEA), coube ao IPEA, em poucas 
semanas, a preparação de estimativas de indigência familiar 
e individual para cada Unidade da Federação, desagregadas 
por áreas urbanas metropolitanas, urbanas não metropolitanas 
e rurais (2), e, a seguir, as correspondentes a cada 
municipio (3). Muito embora, na preparação dessas 
estimativas para 1990 tenham-se assumido os mesmos 
delineamentos metodológicos utilizados pela CEPAL em 1986, 
com algumas simplificações, a dificuldade de leitura 
individualizada dos dados da PNAD , que existiu no momento 
dessa preparação, impôs a necessidade de se trabalhar apenas 
com os dados divulgados desse levantamento. Conforme se 
demonstra neste documento, essa limitação representa o fator 
explicativo mais importante das discrepãncias quantitativas 
e qualitativas observadas entre as medições do IPEA e as que 
a CEPAL divulgou posteriormente. 
O objetivo do presente documento centra-se na discussão e 
avaliação dos procedimentos utilizados pela CEPAL e pelo 
IPEA na obtenção das estimativas de indigência brasileira 
correspondentes a 1990. Para tanto, a primeira seção do 
documento descreve de forma sucinta o método das linhas de 
indigência e pobreza e dos rendimentos familiares utilizado 
pela CEPAL e as adaptações assumidas pelo IPEA. A segunda 
seção destaca e comenta as principais divergências 
existentes entre as duas medições, deixando em evidência 
que por trás desses procedimentos há perfis de indigência 
muito diferenciados. Na terceira seção apresenta-se uma 
comparação entre os perfis de indigência derivados de ambas 
as opções metodológicas, centrando-se a análise nas 
características demográficas, educacionais e nas de ocupação 
e rendimentos, tendo sempre como contraponto os 
correspondentes aos grupos não indigentes definidos em ambas 
as metodologias. Na última seção, apresentam-se conclusões e 
recomendações a respeito das próximas medições da indigência 
e pobreza no Brasil. 

1. Síntese metodológica das medições de pobreza e indigência 
no Brasil da CEPAL e do IPEA 

1.1 Metodologia da CEPAL utilizada nas estimativas de 1986 

. Descrição Geral 

As estimativas de pobreza e indigência da CEPAL seguem o 
método da renda valendo-se do cálculo de linhas que 
representam o montante de renda domiciliar necessário para 



satisfazer as necessidades básicas de alimentação e de 
outros bens e serviços de todos os seus membros. 
As linhas de indigência e pobreza correspondentes a 1986 
foram calculadas separadamente para os 22 domínios que 
resultam da combinação das regiões geográficas e áreas de 
residência que a PNAD reconhece: 

- 9 Regiões Metropolitanas 
- 7 Áreas não Metropolitanas( uma por região) 
- 6 Áreas rurais (uma por região, excluída a 

região Norte) 

À linha de indigência de cada domínio corresponde à renda 
per-capita necessária para cobrir o custo de uma cesta 
básica de alimentos que satisfaça as necessidades 
nutricionais (calorias e proteínas) médias de uma pessoa 
pertencente à população do estrato de referência selecionado 
para representar esse domínio. Por sua vez, a linha de 
pobreza de cada domínio , além do custo da cesta básica 
incorporou a renda per-capita necessária para satisfazer 
outras necessidades, tais como transporte, vestuário, 
educação, saúde, lazer, etc. 

. Construção das Cestas básicas de alimentos 

Na construção da cesta básica de alimentos de cada domínio, 
a CEPAL levou em consideração 5 critérios : 

requerimentos nutricionais da população 
hábitos de consumo 
preços relativos dos alimentos 
nível e distribuição dos rendimentos familiares 
disponibilidade de alimentos 

A fonte básica para a construção das cestas de alimentos foi 
o Estudo Nacional de Despesas Familiares (ENDEF) efetuado 
pelo IBGE em todas as regiões do país no biênio 1974-1975. 
Esse estudo apresenta dados sobre o consumo efetivo, em 
unidades físicas e monetárias, de cada alimento, e outros 
itens não alimentícios para diferentes grupos familiares 
classificados segundo estratos de renda familiar. 
O consumo de cada um desses grupos foi referido à unidade 
comensal/ dia, ficando limitado a 120 dos 1.650 itens 
alimentícios reconhecidos pelo ENDEF. Essa seleção, 
processada de acordo com a freqüência de consumo de cada 
alimento e a sua importância nutricional e econômica, 
obrigou a ajustes das quantidades dos itens eleitos de modo 
a se recompor o quadro de ingestão de nutrientes e gasto 
efetivo de cada estrato. 
Com essas informações construiram-se cestas básicas de 
alimentos para cada estrato de famílias nos 9 domínios 
urbanos metropolitanos e para os 7 domínios urbanos não 



metropolitanos, dispondo-se ainda de coeficientes do gasto 
em alimentação em relação ao gasto total para cada grupo 
familiar. Dificuldades associadas à insuficiência 
quantitativa e qualitativa de nutrientes no padrão de 
alimentação rural, recomendaram que nos 6 domínios rurais 
não fossem construídas cestas alimentícias. 
De posse dessas cestas de alimentos ajustadas para cada 
estrato de famílias em cada domínio urbano, estimou-se o 
total de requerimentos calóricos e energéticos per- capita 
nelas contido. 

. Seleção de um estrato de familias em cada domínio 

Essas quantificações serviram como primeira aproximação para 
a seleção de apenas um estrato de famílias em cada domínio 
urbano, elegendo aquele que ficasse mais próximo à média dos 
requerimentos calóricos e proteicos per-capita recomendados 
internacionalmente, considerando a estrutura demográfica e 
socio- ocupacional da população de cada região. Dois outros 
critérios serviram de base para a seleção de um único grupo 
de famílias: primeiro, que no estrato selecionado não 
houvesse restrições significativas de recursos que 
impedissem a livre escolha dos itens alimentícios e não 
alimentícios; segundo, que os grupos selecionados 
garantissem uma pauta de consumo representativa dos 
respectivos domínios. 
Com esses critérios, acabaram selecionando-se grupos 
familiares cuja renda familiar situava-se entre os 3,5 e 5,0 
salários mínimos com a única exceção dos domínios do 
Nordeste, onde esses limites corresponderam a 2,5 e 3,5 
salários mínimos. 
No estrato de famílias selecionado em cada domínio, alguns 
alimentos foram desconsiderados por serem prescindíveis do 
ponto de vista nutricional. Essa exclusão obrigou a se 
ajustarem as quantidades consumidas daqueles que 
permaneceram na cesta básica de modo a completar os 
requerimentos definidos pelas recomendações internacionais. 
Desse modo, as cestas básicas de alimentos construídas para 
os 16 domínios urbanos situaram-se finalmente nas seguintes 
faixas per-capita de nutrientes: 

- Calorias ( Kcal/dia) : 2.126- 2.217 
- Proteinase Grs /dia) : 59,0- 73,7 
- Gorduras ( Grs /dia) : 32,2- 64,1 

. Valor da cesta básica e determinação das linhas de 
indigencia e pobreza 

A valorização dessas cestas básicas de alimentos urbanas 
permitiu a obtenção das linhas de indigência e pobreza dos 
domínios urbanos. Nos domínios rurais,essas linhas foram 



determinadas de forma indireta através do uso de relações 
entre os preços dos alimentos nos contextos rurais e urbanos 
valendo-se de estudos recentes específicos realizados em 
alguns países da região. 
Nos 9 domínios metropolitanos e no Distrito Federal, as 
quantidades per- capita de cada alimento componente da cesta 
básica foram valorizadas pelo preço unitário no varejo, 
vigente em cada cidade. Para tanto, utilizaram-se os preços 
levantados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares ( POF) 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas ( FGV), tendo como 
referência o mês de setembro de 1986. No caso da existência 
de mais de uma variedade em algum alimento na POF, procedeu-
se à seleção de uma delas. 
Nos domínios urbanos não metropolitanos, afora o Distrito 
Federal, para os quais a FGV não dispunha de levantamentos 
de preços, a valorização da cesta de alimentos foi possível 
através do uso dos preços unitários das respectivas regiões 
metropolitanas. No caso da região Sul, utilizaram-se os 
preços da R.M. de Porto Alegre e, na região Nordeste, os 
correspondentes à R.M. de Recife. 
Por último, para os 6 domínios rurais, excluindo o 
correspondente à região Norte não coberto pela PNAD, 
estimou-se que o valor da cesta básica fosse equivalente a 
75% do custo da cesta calculado para a respectiva área 
metropolitana. 
Enquanto o valor da cesta básica de alimentos per capita 
corresponde ao que a CEPAL designa como linha de indigência, 
a linha de pobreza foi determinada através da multiplicação 
do valor da cesta básica por pessoa pelo fator 2 nos 
domínios urbanos ( assumindo um coeficiente de gasto em 
alimentação igual a 50%), e de 1,75 nos rurais. 
Embora a CEPAL não calcule as linhas de indigência e pobreza 
domiciliar ou familiar para cada domínio, sugere que elas 
podem ser obtidas através da multiplicação dos respectivos 
valores per- capita pelos correspondentes tamanhos médios 
dessas unidades em cada domínio. 

. Estimativas da indigência e pobreza para 1986 

Uma vez conhecidas as linhas de pobreza e indigência per-
capita de cada um dos 22 domínios, a CEPAL passou a 
quantificar a magnitude de pessoas pobres e indigentes no 
Brasil em 1986. Para esse efeito, fez uso dos dados de 
rendimento por pessoa correspondente a cada domicílio 
pesquisado na PNAD de setembro de 1986 comparando-os cora as 
respectivas linhas. Todas as pessoas pertencentes a um 
domicílio abaixo dessas linhas de pobreza ou indigência 
foram consideradas pobres ou indigentes. 
Entretanto, dada a reconhecida subdeclaração de rendimentos 
nas pesquisas domiciliares, as rendas declaradas por cada 
domicílio foram corrigidas mediante a aplicação de fatores 
diferenciados que levaram em conta a origem das rendas de 
cada pessoa geradora de renda no domicílio. Teve-se o 



cuidado de que o total dos rendimentos de cada grupo 
mantivesse correspondência com os estimados na conta de 
rendimento e despesas domiciliares do Sistema de Contas 
Nacionais. 
Os fatores de ajuste diferenciados foram aplicados aos 
salários e outros rendimentos sempre discriminados entre 
atividades agrícolas e não agrícolas. O fator correspondente 
aos outros rendimentos agrícolas incorporou ajustes por 
autoconsumo. 
Por último, as estimativas de indigência e pobreza regional 
e nacional foram obtidas por agregação dos resultados dos 
respectivos domínios. 

. Estimativas de IPEA correspondentes a 1990 

Em virtude da defasagem de mais de seis anos nas estimativas 
de indigência e pobreza da CEPAL para o Brasil, o IPEA 
decidiu dar início, nos primeiros meses de 1993, a um estudo 
que atualizasse essas estimativas para 1990, o ano mais 
recente para o qual se dispõe de dados divulgados pela PNAD. 
O estudo, que inicialmente preparou estimativas para os 
mesmos 22 domínios da CEPAL e mais tarde, por solicitação do 
CONSEA, elaborou e divulgou estimativas até o nível estadual 
e municipal, seguiu o mesmo roteiro metodológico utilizado 
para as estimativas de 1986, embora vendo-se obrigado a 
incorporar algumas simplificações no cálculo. Essas 
adaptações decorreram principalmente da falta de dados 
detalhados sobre os preços de cada alimento de cada cesta de 
alimentos, do desconhecimento dos fatores de ajuste por 
Contas Nacionais correspondentes a 1990 e da impossibilidade 
que existiu nesse momento para acessar a PNAD-90 a nível 
micro, ou seja, família ou pessoas individualmente. 
A seguir apresenta-se uma descrição sucinta dos 
procedimentos adotados pelo IPEA na preparação das 
estimativas de pobreza e indigência para 1990. 

. Construção das linhas de indigência e pobreza 

O vetor das linhas de indigência per-capita dos 22 domínios 
da CEPAL, a preços de setembro de 1986, serviu de base para 
a obtenção das linhas de indigência para 1990. Para tanto, 
utilizaram-se as variações acumuladas do índice global de 
preços dos alimentos do INPC/IBGE em cada uma das 9 regiões 
metropolitanas, ocorridas entre os meses de setembro de 1986 
e 1990. Os mesmos índices foram empregados na obtenção das 
linhas de indigência nos correspondentes domínios urbanos 
não metropolitanos e nos rurais, sempre observando que os 
índices de preços dos alimentos de Porto Alegre e Recife 
serviram para a atualização das linhas desses domínios na 
região Sul e Nordeste, respectivamente. 
Esses valores nominais das linhas de indigência per-capita 
foram multiplicados pelo respectivo tamanho médio de pessoas 



por família em cada domínio, definindo-se assim linhas de 
indigência familiar pertinentes a cada domínio em 1990. Essa 
conversão obedeceu ao fato de que a única tabela divulgada 
pela PNAD relativa ao rendimento familiar refere-se à 
distribuição de famílias segundo as classes de rendimento 
total em salários mínimos em lugar de expressar-se em 
classes per-capita. Salienta-se que a CEPAL, ao ter acesso 
aos dados da PNAD-86 a nível micro, prescindiu dessa 
transformação das linhas per-capita em familiares e, 
portanto, de preparar as estimativas de indigência e pobreza 
com base na renda familiar total. 

No que se refere às linhas de pobreza, o IPEA trabalhou com 
duas alternativas de estimação: 

. Alternativa 1: multiplicando o valor da linha 
de indigência de 1990 pelo fator 2 para os domínios urbanos 
e por 1,75 para os 6 domínios rurais, seguindo o mesmo 
critério utilizado pela CEPAL para o ano 1986; 

. Alternativa 2: utilizando o índice geral de 
preços de cada região metropolitana, incluindo as variações 
dos preços dos alimentos e dos outros itens componentes do 
gasto familiar, para atualizar os valores das linhas de 
pobreza do vetor da CEPAL de 1986 para 1990. 

Em virtude do aumento dos preços dos não alimentos ter 
superado o correspondente ao dos alimentos na maioria das 
regiões metropolitanas, as linhas de pobreza da alternativa 
2 situaram-se em patamares mais elevados, originando 
estimativas de pobreza que excederam os calculados através 
da alternativa 1. 

. Preparação das estimativas de indigência e pobreza do IPEA 
para 1990 

De posse dos valores das linhas de indigência e pobreza 
familiar para cada um dos 22 domínios da CEPAL, agora 
referidos a setembro de 1990, elas foram convertidas a 
salários minimos de modo a permitir a quantificação do total 
de famílias indigentes e pobres através da respectiva 
distribuição dos rendimentos familiares declarados à PNAD 
desse ano. As estimativas foram preparadas mediante ajuste 
da função de Pareto na distribuição dos rendimentos 
familiares em salários mínimos divulgada pela PNAD para cada 
domínio. 
Essas estimativas foram objeto de ajuste por subdeclaração 
de rendimentos, fazendo-se uso de fatores médios globais 
calculados para 1986 para cada um dos três conjuntos de 
áreas de residência : regiões metropolitanas, urbanos não 
metropolitanos e rurais. 



. Preparação das estimativas de pobreza e indigência a nível 
estadual 

Quando ainda não tinham sido divulgados os resultados de 
1990 para os 22 domínios, o IPEA, atendendo a uma 
solicitação do CONSEA, passou a preparar estimativas a nível 
estadual . Para esse efeito, valeu-se das mesmas linhas 
obtidas para os 22 domínios e da leitura das distribuições 
de rendimentos familiares em salários mínimos que a P N À D - 9 0 
divulgou a nível de cada estado . Ajustes de funções de 
Pareto independentes para as distribuições familiares das 
regiões metropolitanas, outras áreas urbanas e rurais dentro 
de cada estado, seguidos da respectiva correção por 
subdeclaração de rendimentos, tornaram possível a obtenção 
dessas estimativas. Essas foram, em definitivo, as 
estimativas que acabarom sendo divulgadas pelo IPEA, 
apresentando nas suas agregações regionais e nacionais 
algumas diferenças em relação às obtidas previamente para 
os 22 domínios da CEPAL. 

. Preparação das estimativas de pessoas indigentes e pobres 
para 1990. 

As estimativas de pessoas indigentes e pobres divulgadas 
pelo IPEA foram obtidas a partir da multiplicação do número 
de famílias em cada uma das três áreas de residencia de 
cada estado pela correspondente estimativa do número médio 
de pessoas por família calculado para os grupos de mais 
baixa renda familiar total de acordo com as distribuições 
apresentadas pela PNAD-90. Esses tamanhos médios, por via de 
regra, foram inferiores aos correspondentes ao total das 
famílias desses domínios estaduais. 

. Preparação das estimativas de famílias e pessoas 
indigentes a nível municipal em 1990 

ÀS estimativas de famílias indigentes de cada estado, agora 
discriminadas entre regiões metropolitanas e restante do 
estado, onde se reuniu o urbano não metropolitano e o rural, 
serviram de base para a preparação das estimativas 
municipais. 
Diante da carência de dados atualizados sobre a distribuição 
das rendas familiares dentro de cada município brasileiro, o 
critério de repartição das famílias indigentes dentro de 
cada um dos dois domínios do estado baseou-se na 
percentagem de famílias pobres até dois salários mínimos 
existentes no Censo Demográfico de 1980 aplicado sobre as 



das correspondentes estimativas de familias existentes por 
municipio em 1990. Um ajuste posterior, através de um único 
fator para cada um dos dois domínios do estado, permitiu 
que esse cálculo de famílias indigentes municipais fosse 
igual ao previamente calculado para esses domínios por 
ocasião da preparação das estimativas estaduais. 
À desatualização da base de distribuição (1980 ) pode 
introduzir superestimações da indigência nos municípios que 
tiveram maior avanço na melhora das condições de vida dentro 
do estado na década e, subestimação, naqueles que tiveram um 
maior empobrecimento. 
Às estimativas de pessoas indigentes por município, também 
discriminadas entre regiões metropolitanas e outras áreas, 
valeram-se dos diferenciais de tamanho médio familiar 
existente em 1991 entre os municípios do estado e um ajuste 
posterior para igualar-se às estimativas já divulgadas para 
esses domínios para o conjunto do estado. 

. Estimativas de pobreza e indigência da CEPAL para 1990. 

Com alguns meses de atraso em relação à divulgação dos 
resultados estaduais e municipais por parte de IPEA, 
conheceram-se as estimativas de pobreza e indigência da 
CEPAL para 1990, agregadas a nível nacional. Embora a 
metodologia utilizada nessas estimativas não tenha sido 
divulgada, a comunicação recebida em Brasília por parte da 
equipe técnica responsável dá conta de que teria se 
utilizado o mesmo procedimento de cálculo de 1986. A única 
exceção diz respeito à utilização dos índices de preços da 
alimentação disponíveis para as regiões metropolitanas para 
atualizar as linhas de indigência e pobreza para 1990, era 
lugar do uso dos preços de cada alimento componente de cada 
cesta de alimentos. Desse modo, domicílios e pessoas 
indigentes e pobres foram estimados para os mesmos 22 
domínios de 1986 mediante a leitura micro dos dados da PNAD-
90 na base do critério de renda domiciliar per-capita e 
ajuste da subdeclaração por intermédio das contas 
nacionais. 

. Comparação global dos resultados sobre a indigência 
obtidos pela CEPAL e pelo IPEA para 1990 

A divulgação das estimativas preliminares da CEPAL(l) deu 
conta da existência de 34,8 milhões de pessoas e de uma 
percentagem de domicílios indigentes da ordem de 20%. Embora 
a estimativa de indigentes não fosse muito diferente dos 
31,7 milhões calculados pelo IPEA, principalmente se se 
leva em consideração que nesta última incorporou-se um 
ajuste da base populacional para 1990, em função dos 
resultados preliminares do Censo Demográfico de 1991 (146,9 



milhões), chamou a atenção a significativa discrepância 
existente entre a percentagem acima referida e o 24 % de 
famílias indigentes divulgado pelo IPEÀ. 
Na tabela 1 apresenta-se uma comparação entre os resultados 
globais de indigência mais recentes da CEPAL e do IPEA. 
Além das discrepâncias anteriormente destacadas, os 
resultados apresentados na Tabela 1 revelam duas outras 
diferenças bem marcantes entre as estimativas do IPEA e da 
CEPAL: a primeira, refere-se ao tamanho médio do conjunto 
dos domicílios e famílias , sempre acima do esperado em 
favor da CEPAL, e particularmente, a ampliação dessas 
diferenças quando referidas ao tamanho médio das unidades 
indigentes. No caso das estimativas da CEPAL o tamanho médio 
da totalidade dos domicílios chega a 4,1 pessoas e o 
correspondente às unidades indigentes a 5,0, situação 
absolutamente oposta à apresentada pelo IPEA com 3,9 e 3,5 
pessoas por família,respectivamente; a segunda, diz respeito 
à diferente composição urbano/ rural exibida por ambas as 
medições. Enquanto as estimativas da CEPAL informam que a 
indigência no Brasil é um fenômeno maioritariamente urbano, 
com 59,5% dos indigentes morando nas metrópoles e outras 
cidades, os resultados do IPEA mostram uma ligeira 
superioridade da indigência rural, com 50,7% dos mais pobres 
residindo no campo. Note-se ainda que as maiores diferenças 
nas estimativas ocorrem nas áreas urbanas, onde os 
resultados da CEPAL superam em 34,5% os calculados pelo 
IPEA. 
Outros resultados relativos à composição etária dos 
indigentes evidenciam a presença mais marcante de menores 
de 18 anos de idade nas medições da CEPAL e, pelo contrário, 
de pessoas de 60 anos e mais nas estimativas do IPEA. 
Em suma, apesar de a CEPAL e o IPEA trabalharem com as 
mesmas fontes para atualizarem as linhas de indigência e 
pobreza para 1990 e para conhecer os rendimentos familiares, 
além de aplicarem procedimentos semelhantes quanto a 
imputações de preços e outros ajustes, há evidências 
numéricas suficientes para se pensar de que os métodos 
empregados por ambas as instituições são, em essência, muito 
diferentes. Dessa forma, parece conveniente analisar com 
maior profundidade as principais razões que podem justificar 
essas divergências. 



Tabela I 

Estimativas de Indigencia por áreas de residencia 
Brasil 1990 (era milhares)* 

Fonte Urbana Rural Total 

CEPAL 

Total 
Domicilios 
Pessoas 

27.410 
108.932 

8.297 
38.049 

35.707 
146.98] 

Indigentes 
Domicilios 
Pessoas 

4.495 
21.024 

2.531 
14.306 

7.026 
35.330 

% Indigentes 
Domicilios 
Pessoas 

16,4 
19,3 

30.6 
37.7 

19,7 
24,0 

IPEA 

Total 
Familias 
Pessoas 

28.834 
106.740 

8.707 
37.671 

37.541 
144.412 

Indigentes 
Familias 
Pessoas 

5.120 
15.625 

4.054 
16.054 

9.175 
31.679 

% Indigentes 
Domicilios 
Pessoas 

17,8 
14,6 

46,6 
42,6 

24,4 
21,9 

* As estimativas excluem as áreas rurais da região Norte 
Fonte: PNAD 1990.IBGE.TabuIaçoes Especiais 



2. Análise das principais fatores que podem explicar as 
diferenças entre as estimativas da CEPAL e do IPEA 

2.1 Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a unidade 
básica de referência das medições da CEPAL e do IPEA são 
diferentes. Enquanto a primeira adota a unidade domicilio 
para a preparação das suas estimativas, a segunda trabalha 
com a unidade familiar. Essa diferença explica a 
discrepância que existe entre os tamanhos médios globais 
apresentados na Tabela 1 e contribui parcialmente para 
justificar a grande disparidade dos tamanhos médios 
observada entre os respectivos grupos indigentes. De alguma 
forma, também, o uso de distintas unidades de referência 
pode ocasionar discrepâncias nos perfis demográfico-
ocupacionais de ambas as fontes. Embora os levantamentos que 
sustentam as medições ( ENDEF e PNAD ) tenham por base o 
domicílio, a divulgação dos resultados relativos a consumo, 
despesas e rendimentos referem-se à unidade familiar. 

2.2 Esse fator, entretanto, não justifica as diferenças no 
total da população de referência das estimativas de uma e 
outra instituição mostradas na Tabela 1. Enquanto o total da 
população da CEPAL é muito próximo ao divulgado pela 
publicação da PNAD, levando a crer que não houve ajuste 
nessa projeção, as estimativas do IPEA sofreram correção à 
luz dos resultados preliminares do Censo Demográfico de 
1991, que acabaram abaixo de qualquer previsão anterior do 
IBGE. O ajuste populacional feito sobre os totais divulgados 
pela PNAD-90 ajudam a explicar que o IPEA apresente 
estimativas de pessoas indigentes inferiores às da CEPAL. 
Ressalta-se o fato de que nas duas medições a área rural da 
região Norte foi desconsiderada devido à inexistência de 
dados domiciliares . 

2.3 Quanto às linhas de indigência e pobreza, não deveria 
existir diferenças entre a CEPAL e o IPEA. Em ambos os casos 
utilizaram-se índices gerais de preços dos alimentos 
correspondentes às regiões metropolitanas para atualizar o 
valor das cestas dos 22 domínios de setembro 1986 para 
setembro de 1990. A não divulgação dos novos valores das 
linhas por parte da CEPAL impediu que se verificasse se essa 
coincidência realmente aconteceu. 

2.4 A disponibidade de informação, a nível de micro unidades 
no caso da CEPAL e tão somente dos agregados divulgados da 
PNAD por parte do IPEA, representa o fator provavelmente 
mais poderoso de explicação das diferenças quantitativas e 
qualitativas entre as duas medições. O acesso aos dados 
individualizados da PNAD ( domicílios,familias e pessoas), 
devidamente consistidos e compactados para facilitar uma 



rápida consulta, permite à CEPAL praticar as suas medições 
em termos per-capita. O valor da cesta básica de consumo, 
bem como os rendimentos domiciliares, ficam expressos nessa 
base unitária, possibilitando que cada domicílio com sua 
respectiva renda por pessoa seja cotejado com relação às 
linhas de pobreza e indigência per-capita para definir seu 
enquadramento na condição de indigente, pobre ou não pobre. 
Já no caso do IPEA, pelas razões explicadas na seção 
anterior, houve necessidade de se trabalhar com linhas e 
rendimentos familiares, obrigando o uso do tamanho médio de 
pessoas por famílias em cada domínio para a transformação 
das linhas per-capita em linhas familiares. Assim, o 
enquadramento das familias se efetiva através da comparação 
dos rendimentos familiares, sem levar em conta o número de 
pessoas que a compõem, e as respectivas linhas familiares. 
Trata-se, em síntese, de dois procedimentos bem diferentes 
de estimação: base per-capita e base total, que conduzem a 
resultados bastante diferentes, conforme poderá ser 
demonstrado na próxima seção deste documento. 
Mesmo sem entrar na discussão sobre a propriedades é 
impropriedades de um ou outro método para medir a pobreza ou 
a indigência, é inegável que a metodologia da CEPAL 
aconselha o uso dessas quantificações em base per-capita. 

2.5 O fato de o IPEA ter sido obrigado a trabalhar com os 
dados divulgados e ter que estimar o número de famílias 
indigentes mediante o uso de uma função de Pareto aplicada 
em cada distribuição dos rendimentos familiares, baseada 
em 7 classes expressas era salários mínimos, constitui um 
procedimento que pode introduzir erros na estimativas. No 
conjunto dos 22 domínios, o método utilizado mostrou 
resultados muito parecidos com os obtidos através da 
leitura a nível de cada familia, que o IPEA conseguiu 
realizar alguns meses mais tarde. No entanto, é possível que 
nas estimações divulgadas pelo IPEA haja super e 
subestimação da indigência em alguns domínios, especialmente 
se se leva em consideração que os ajustes estatísticos 
ocorreram a nível estadual,portanto, sobre um número bem 
menor de observações que se eles se efetivassem previamente 
para os 22 domínios da CEPAL. 

2.6 Uma outra fonte de discrepancias entre as estimativas do 
IPEA e da CEPAL relaciona-se com a quantificação do total de 
pessoas indigentes. A utilização, por parte da primeira 
delas, de uma estimativa de tamanho médio para as familias 
indigentes de cada área de residência dentro de cada estado 
para calcular o respectivo total de pessoas indigentes, pode 
ajudar a explicar o menor patamar de indigentes apresentado 
pelo IPEA. Ocorre que o tamanho médio para as famílias de 
baixa renda é geralmente menor que o correspondente ao 
conjunto das famílias quando referido à renda total, 
situação oposta à que se observaria com a alternativa per-
capita. 



2.7 Por último, é preciso destacar que outro elemento 
explicativo importante das diferenças entre as duas 
medições de 1990 origina-se na utilização, por parte do 
IPEÀ, dos mesmos fatores de correção por subdeclaração de 
rendimentos que a CEPAL calculou em 1986. Nas estimativas 
da CEPAL,pelo contrário, foram empregados fatores diferentes 
que surgiram da comparação entre a PNAD- 90 e as Contas 
Nacionais desse mesmo ano. Muito embora esses novos fatores 
da CEPAL não sejam conhecidos, há suspeitas de que as 
omissões tenham sido maiores no período de aquecimento da 
economia, induzido pelas políticas heterodoxas de 1986, que 
na plena vigência do processo recessivo provocado em 1990. 
Assim, é provável que os resultados de indigência divulgados 
pelo IPEA possam estar sujeitos a um viés de subestimação. 

Difícil é conhecer a intensidade da contribuição de cada um 
desses fatores na composição dos resultados finais de ambas 
as metodologias. Entretanto, uma análise mais aprofundada 
dos resultados da PNAD-90 proporciona valiosos antecedentes 
para se entender a incidência do 4® fator nesses resultados. 
Na seção seguinte, discute-se com maior detalhe as 
diferenças entre os critérios de base familiar total e per-
capita, apresentando-se resultados sobre a indigência 
nacional , que derivam da aplicação das duas metodologias. 
Os indicadores selecionados para esse exercício referem-se a 
famílias e pessoas, privilegiando as questões demográficas, 
educacionais e relativas a ocupação e rendimentos do 
trabalho. 

3. Análise comparada da aplicação dos critérios per-capita e 
familiar nos dados da PNAD -90 não corrigida. 

. Considerações prévias 

Em uma tabela de distribuição das familias que apresente 
classes de renda familiar crescente nas linhas e os 
tamanhos familiares unitários nas colunas, também 
crescentes, os grupos familiares mais pobres localizam-se na 
esquina superior direita enquanto os mais ricos ocupam o 
extremo oposto, situando-se no ângulo inferior esquerdo da 
tabela. Assim, de acordo com esse critério, os estratos 
sociais definem-se em franjas diagonais que descem da 
direita à esquerda conforme melhora a condição de vida 
familiar. 
Bem diferente é a localização desses grupos familiares 
quando o critério de classificação é o rendimento familiar 
total. As famílias mais pobres ocupam as primeiras franjas 
horizontais ao passo que as mais ricas se posicionara nas 
franjas mais baixas da tabela. 



Nas duas alternativas metodológicas, a estimativa de 
famílias indigentes dependerá de dois fatores: de um lado, 
da forma da distribuição em termos de concentração e 
dispersão das famílias e, do outro, do valor calculado para 
a cesta de alimentos básicos, seja em termos per-capita ou 
familiares. Salienta-se que na metodologia per-capita, a 
concentração e dispersão refere-se à conjunção das duas 
variáveis básicas, renda familiar e tamanho da família, 
enquanto que no outro método a distribuição é unidimensional 
e se relaciona apenas com a renda familiar. A semelhança de 
resultados entre essas medições dependerá do grau de 
aproximação entre a inclinação da franja diagonal que 
define o estrato indigente no método per-capita e a linha 
horizontal que define o limiar de indigência do segundo 
método. 
Essa simples visualização, na tabela bidimensional, da 
diferente localização que os grupos indigentes ocupam em uma 
ou outra alternativa, explica não somente a existência de 
distintas dimensões dessa extrema pobreza, como também a 
presença de caracterizações bem diferenciadas entre esses 
grupos indigentes de ambas as definições. Nesse sentido 
qualitativo, basta apenas comentar que o método per-capita 
induz a uma composição demográfica dos indigentes marcada 
pelo predominio de famílias numerosas, completas, com a 
presença de um maior contingente de menores de idade que 
estão fora do mercado de trabalho. Pelo contrário, as 
famílias indigentes segundo o critério de renda familiar 
total, se caracterizam por serem de menor porte, incompletas 
e compostas de pessoas mais idosas. 
Em suma, a adoção de um ou outro critério metodológico é 
extremamente importante na quantificação e caracterização da 
indigência. Mais ainda, essa opção tem implicações 
relevantes com a natureza das políticas sociais a serem 
implementadas para a sua superação ou abrandamento. Pelas 
características dos grupos familiares envolvidos na 
alternativa per-capita, as propostas dizem relação 
principalmente com ações educativas e soluções através do 
mercado de trabalho. Na outra alternativa, o recurso 
assistencialista adquire um papel mais destacado por 
representar a única forma de resolver a situação de muitos 
grupos familiares onde a presença de idosos é mais 
ostensiva. 
O problema é que muitas vezes a opção por um método ou outro 
é inconsciente ou forçada pela disponibilidade ou acesso às 
bases de dados. Apesar do desenvolvimento e ampliação dos 
processos computacionais nas instituições produtoras de 
dados, ainda são muito poucas as instituições usuárias que 
podem praticar medições per-capita, até porque a divulgação 
de resultados através do papel raramente apresentam as 
distribuições de famílias e pessoas sob essa ótica. 

A seguir apresentam-se resultados comparativos entre os dois 
métodos acima comentados. Eles correspondem a tabulações 
especiais da PNAD- 90 que o IPEA conseguiu no último 



trimestre de 1993. Com o propósito de garantir a 
comparabilidade entre as duas metodologias, os dados 
apresentados não incorporam ajuste algum. Nas estimativas 
de famílias e pessoas indigentes de ambos os métodos, 
utilizou-se a leitura de micro- dados, valendo-se das linhas 
de indigência per-capita e familiar atualizadas pelo IPEA 
para 1990 correspondentes às três áreas de residência 
aplicadas a nível estadual. 

. Apresentação de resultados 

.. Caracterização demográfica 

Na Tabela 2 apresentam-se alguns indicadores demográficos 
básicos relativos ao total das famílias e individuos, 
discriminados por grupos indigentes/não indigentes e áreas 
de residência. 
Os resultados não corrigidos da PNAD-90 informam gue em 
termos demográficos ambas as metodologias conduzem a 
estimativas de famílias e pessoas indigentes muito 
diferentes e que essas discrepâncias ocorrem 
sistematicamente nas três áreas de residência. Em que pese o 
total de pessoas indigentes da 1® alternativa ser sempre 
inferior ao correspondente ã alternativa per-capita, nas 
estimativas do número de famílias indigentes essa situação 
se inverte. Esse desencontro entre as estimativas de pessoas 
e famílias dá origem a grandes discrepâncias entre os 
tamanhos médios familiares oferecidos pelas duas 
metodologias. A alternativa per-capita apresenta sempre 
tamanhos médios da familia indigente que superam em 14% a 
20% o tamanho médio correspondente ã totalidade das famílias 
das três áreas e entre 35% e 45% os relativos à 1® 
alternativa. Desse modo, configúra-se uma diferença 
demográfica básica entre ambos os métodos, situação que será 
determinante na presença de divergências estruturais nas 
questões educacionais e do mercado de trabalho a serem 
analisadas mais adiante. A opção por um ou outro método 
representa uma decisão absolutamente fundamental na 
quantificação e caracterização da extrema pobreza. 
Repare-se que, da mesma forma que acontece com o total das 
famílias de cada área, o tamanho médio das famílias 
indigentes cresce de forma inversamente proporcional ao grau 
de urbanização, determinando que, em termos relativos, a 
indigência rural das pessoas seja proporcionalmente mais 
expressiva que a referida às famílias, o contrário do que 
ocorre no conjunto das regiões metropolitanas e nas áreas 
urbanas não metropolitanas. 
De conjunto, a versão não corrigida dos dados da PNAD exibe 
percentagens de incidência individual no Brasil de 22.8% e 
24.4% nas alternativas 1 e 2, respectivamente, enguanto a 
nível familiar essas percentagens chegam a 26.2% e 
20.2%.Essa inversão, por certo, dá margem a controvertidas 
interpretações quanto à fidedignidade das estimativas sem. 



no entanto, deixar perceber que as cJiferenças devem-se aos 
critérios metodológicos utilizados. 
Mais importante de salientar é a grande dispersão desses 
relativos de indigência entre as três áreas de residência, 
atingindo 11.7% e 12.9% em ambas as alternativas para o 
conjunto dos residentes nas regiões metropolitanas, 21,3% e 
22.0% nas áreas urbanas não metropolitanas e 38.8% e 42,2% 
nas áreas rurais. Essas incidências configuram um quadro de 
indigência predominantemente urbano segundo ambos os 
métodos, com percentagens de 55.7% e 54.8% do total dos 
respectivos indigentes localizados nas cidades. 

Entretanto, essas diferenças demográficas quantitativas 
tornam-se mais interessantes quando examinadas à luz da 
composição por sexo-idade dos grupos indigentes/ não 
indigentes de cada uma dessas metodologias. 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, os 
perfis demográficos dos- indigentes por sexo- idade são 
marcadamente distintos nas duas alternativas, havendo também 
divergências significativas quando comparados com os 
respectivos grupos não indigentes. 
Ressalta-se que enquanto a proporção de crianças e 
adolescentes com idades entre O e 17 anos na população total 
chega a 40.6%, essa percentagem se eleva significativamente 
nos grupos indigentes, alcançando a 48.9% na alternativa 
e 56.1% na alternativa per-capita. A marcante diferença 
de 4.3 milhões entre os dois métodos equivale à presença 
média de 1 pessoa a mais desse grupo etário nas famílias 
indigentes na alternativa per-capita. A existência de apenas 
11.2% de famílias indigentes que não têm menores de 18 anos 
nesta alternativa, em comparação ao 21.2% do 1® método, 
reforça a superioridade absoluta desse grupo de menores na 
alternativa per-capita. 

Visto que as estimativas de crianças e adolescentes 
indigentes divulgadas pelo IPEA obedeceram ao critério 
familiar total, conclui-se que esses resultados subestimaram 
em quase 25% a dimensão da indigência dos menores de idade 
que se obteria através da utilização da alternativa per-
capita. 
Situação oposta se observa em relação à população de 18 anos 
e mais. Nesse grupo de idade estima-se que existam 17.9 
milhões de indigentes na 1® alternativa e 15.8 milhões na 
2®, apesar de a média de pessoas de 18 anos e mais por 
família ser maior nesta última ( 1.8 e 2.1, 
respectivamente). 
No concernente ao sexo, as diferenças são menores. Os dois 
métodos confirmam a presença mais marcante de mulheres 
entre os grupos indigentes quando comparados com as famílias 
não indigentes. Note-se, entretanto, que essa proporção de 
mulheres é mais elevada no caso da 1® alternativa e, 
sobretudo, que os 23.9% de pessoas em famílias indigentes 
chefiadas por mulher são bem superiores aos 17,9% 
registrado pela 2® alternativa. Essas constatações, aliadas 



ao fato de se ter um baixo tamanho médio familiar, provam 
que a metodologia familiar total caracteriza-se pela 
presença de uma maior proporção de famílias incompletas. 
Em síntese, a composição por idade-sexo entre as famílias 
indigentes, com a presença mais expressiva de menores e 
mulheres, ajuda a explicar o quadro de insuficiência 
econômica que afeta a esses grupos sociais, ao mostrar ura 
menor potencial de geração de renda familiar através da 
ocupação e dos proventos do trabalho. Esses aspectos serão 
examinados com mais detalhe posteriormente. 



Tabela 2 

Estimativas e Indicadores demográficos 
básicos por grupo social e área de 
residência para os dois métodos. 

BrasU- 1990 
(em milhares) 

Total Indigentes 
Famil. Per-cap. 

Nao Indigentes 
Famil. Per-cap. 

Total 

Populaçao 146.281 33.396 35.651 
Famílias 38.002 9 .966 7.659 
Tamanho médio 3,9 3,4 4,7 

112.885 110.629 
28.027 30.344 

4 ,0 3,7 

Regiões Metrop. 

Populaçao 46.370 5.420 5.983 40.950 40.387 
Famílias 12.911 1.909 1.445 11.002 11.466 
Tamanho médio 3 ,6 2,8 4,1 3,7 3,5 

Urb.Nao Metropol. 

Populaçao 61.794 13.173 13.570 48.621 48.224 
Famílias 16.292 4 .204 3.120 12.089 13.172 
Tamanho médio 3,8 3,1 4 ,4 4 ,0 3,7 

Rural 

Populaçao 
Famílias 
Tamanho médio 

38.116 14.803 16.099 23.313 22.018 
8.799 3.862 3.093 4.937 5.706 
4,3 3,8 5 ,2 4,7 3,9 

Fonte: PNAD 1990. IBGE. Tabuiaçoes Especiais. 



Tabela 3 

Estimativas da populaçao por idade e sexo 
por grupo social para os dois métodos 

Brasil-1990 
(em milhares) 

Total Indigentes Nao Indigentes 
Famil. Per-cap. Famil. Per-cap. 

Pop.Total 146.981 .31.679 35.330 115.302 111.651 

Pop.0-17 59.701 15.480 19.830 44.221 39.870 

18+ 86.580 17.916 15.821 68.664 70.758 

Tam. médio 0 -17 1,6 1,6 2,6 1,6 1,3 
18+ 2,3 1,8 2,1 2,5 2,3 

% homens 49,3 46,9 48,4 50,0 49,6 

% fam.c/ 0 -17 68,8 68,8 88,8 72,0 66,7 
s/ 0 -17 31,2 31,2 11,2 28,0 33,3 

% pop.fam. 
chef, mulher 14,9 23,9 17,9 12,2 13,9 

Foate: PNAD 1990. IBGE.Tabulaçoes Especiais. 



.. Caracterização educacional 

Os indicadores selecionados para caracterizar a situação 
educacional dos indigentes e estabelecer comparações entre 
as duas metodologias referem-se à taxa de escolarização da 
população de 7 a 14 anos e à taxa de analfabetismo no grupo 
etário de 15 a 17 anos. 
Os resultados da Tabela 4 evidenciam uma situação 
educacional claramente desvantajosa para as famílias 
indigentes. As percentagens de menores de 7 a 14 anos que 
não assistem à escola neste grupo social aproximam-se a 25%, 
ao passo que para os não indigentes dessa faixa etária esse 
indicador varia entre 12.3% e 10,7%. Observe-se ainda, que 
embora ambas as medições de indigência apresentem 
estimativas muito diferentes da população de 7 a 14 anos e, 
portanto, daqueles que não freqüentam a escola, as 
percentagens de menores que ficam à margem da educação 
obrigatória são bem semelhantes. Entretanto, o quadro parece 
mais desfavorável para a 2® alternativa, já que mais da 
metade das crianças que não estudam pertencem a famílias 
indigentes. 
Situação mais adversa ocorre com o analfabetismo entre a 
população indigente de 15 a 17 anos . As duas medições 
revelam diferenças bem mais expressivas em relação ao grupo 
não indigente, mostrando que o analfabetismo é um dos 
atributos mais destacados da população de mais baixa renda. 
Uma outra dimensão da carência educacional entre os 
indigentes surge da semelhança entre as percentagens de 
incidência do analfabetismo e de não assistência à escola 
nas duas metodologias. Contrasta cora a marcada superioridade 
desta última entre os não indigentes. Esse resultado sugere 
a marginalização absoluta ou o abandono mais prematuro da 
escola entre os indigentes, sem conseguir dotar da faculdade 
da leitura e da escrita a amplos segmentos desse grupo 
populacional. 



Tabela 4 

Estimativas e Indicadores educacionais 
por grupo social para os dois métodos 

Brasil 1990 
(cm milhares) 

Indigentes Nao Indigentes 
Faniii. Per-cap. Famil. Per-cap 

Total 

Pop. 7 - 1 4 11 Ml 6.581 9.159 21.246 18.668 
Pop. Fora escola 4.286 '1 .669 2.284 2.617 2.002 
% Fora escola 15,4 25,4 24,9 12,3 10,7 

Pop. 15-17 9.131 1.696 2.320 7.435 6.811 
Pop.anaIf.l5-í7 883 377 499 506 384 
% pop.analf. 15-17 9,7 22,2 21,5 6,8 5,6 

Fonte: PNAD 1990.1BGE.Tabulaçoes Especiais 



.. Participação no mercado de trabalho 

Os dados da Tabela 5, relativos à participação das pessoas 
de 10 anos e mais no mercado de trabalho, seja na condição 
de ocupados ou desempregados, ilustram uma das facetas mais 
importantes de reprodução da extrema pobreza. 
A vigência de baixas taxas de participação global entre os 
grupos indigentes, em patamares de 47.7% na 1® alternativa e 
48.5% na 2«, quando no conjunto dos estratos sociais ela 
chega a 56.4%, é um claro sinal de que a situação econômica 
das famílias indigentes pode ser atribuída em boa medida à 
baixa atividade produtiva de sua população em idade de 
trabalhar. Essa baixa participação deve ser imputada 
principalmente à expressiva marginalização das mulheres 
indigentes do mercado de trabalho. Mais de 11 pontos 
percentuais separam a participação feminina dos indigentes 
em relação aos não indigentes. Com isso, as famílias desse 
grupo social colocam um número médio de pessoas na força de 
trabalho que é inferior em 0.8 e 0.2 pessoas era relação ao 
conjunto não indigente em ambas as alternativas, 
respectivamente. Não há como desconhecer que a menor 
utilização do potencial gerador de renda entre os mais 
pobres é um fator que agrava ainda mais o quadro de 
insatisfação das necessidades básicas dessa classe social. 

A situação torna-se ainda mais delicada para esse grupo mais 
pobre em virtude da maior incidência do desemprego. Observe-
se que os níveis das taxas de desemprego aberto dos 
indigentes chegam a 7.6% no método e a 7.7% no 
enquanto que entre os não indigentes esse percentual 
alcança apenas a 2.9%. Desse modo, a carência de 
oportunidades de trabalho é mais um fator que limita a 
utilização da capacidade geradora de renda das famílias 
mais carentes. 
Os dados da Tabela 5 dão conta de que tanto no que se 
refere à participação no mercado de trabalho como em 
relação ao desemprego, as duas medições de indigência 
apresentam resultados semelhantes, cabendo à 2® uma ligeira 
vantagem em termos de participação e vice-versa em relação 
ao desemprego. Essa similitude serve para reforçar a 
constatação, anteriormente comentada, no sentido de que o 
grosso das diferenças existentes entre as duas medições 
pode ser atribuido principalmente ao tamanho e composição 
demográfica das famílias indigentes definidas por esses 
critérios, envolvendo um número maior de menores na 2® 
alternativa e de mulheres e idosos na 1®. Trata-se 
justamente dos contingentes que têm uma menor participação 
no mercado de trabalho. 

.. Perfil Ocupacional 



Assim, a despeito das semelhanças quantitativas quanto à 
participação e utilização da mão-de-obra entre os dois 
métodos, o exame da composição etária dos ocupados reproduz 
as diferenças que se observaram na estrutura populacional 
dessas metodologias. Ainda que a condição de indigência 
familiar mostre sempre proporções de menores de 10 a 17 
anos que trabalham bem superiores às registradas nos 
grupos não indigentes, os dados da Tabela 6 apresentam 
percentagens que chegam a 15.0% na 1® alternativa e 21.9% na 
2®. O contrário ocorre entre os idosos indigentes de 60 e 
mais anos que exibem relativos de 8.0% e 4.3% do total dos 
ocupados, respectivamente. 
Chama-se a atenção para que boa parte dessa superioridade 
ocupacional entre os menores indigentes do 2= método deve-se 
a trabalhadores familiares não remunerados, portanto, 
participantes no mercado de trabalho que nada aportam ao 
orçamento familiar. Esea circunstância contribui também 
para explicar o menor rendimento médio por ocupado que se 
observa nessa opção metodológica. A elevada proporção de 
ocupados que não percebem rendimento, principalmente nas 
áreas rurais, é mais uma característica de destaque entre os 
grupos indigentes. Enquanto na média dos não indigentes essa 
percentagem varia entre 5% e 6% , nas famílias indigentes 
alcança a 16.5% e 21.0%. 
Para sintetizar a situação ocupacional desvantajosa dos 
grupos familiares indigentes, repare-se que em ambos os 
métodos o número médio de pessoas ocupadas por família é 
significativamente menor que o correspondente ao conjunto 
das famílias não indigentes. Por último, em relação à 
diferença entre as médias dos dois critérios, é importante 
lembrar que elas guardam estreita relação com o tamanho 
médio familiar observado em cada uma dessas alternativas. 

.. Rendimento médio dos ocupados. 

No entanto, é nos rendimentos médios por ocupado que reside 
a grande diferença que acaba sendo determinante na condição 
de indigente ou não indigente dos grupos familiares. Os 
dados apresentados na Tabela 7 provam que a média por 
ocupado de Cr$ 24.779, equivalente a 4.1 salários mínimos de 
setembro de 1990, esconde uma enorme desigualdade nas 
retribuições monetárias provenientes do trabalho. Note-se 
que apenas nas regiões metropolitanas o rendimento médio dos 
indigentes de setembro de 1990 superou ligeiramente o valor 
do salário mínimo vigente (Cr$ 6.052 ), enquanto que os 
ocupados não indigentes receberam em média mais de 6 S.M.s.. 
Os rendimentos médios e os diferenciais entre indigentes e 
não indigentes se encurtam nas cidades de tamanho médio e 
menor e, mais ainda, nas áreas rurais. Nestas últimas, a 
presença de elevados contingentes de ocupados menores que 
não obtêm rendimento contribuiu para que o rendimento médio 
ficasse próximo a 0.5 S.M., ao passo que o mesmo atingiu 



uma média de 2.2 S.M.s entre os ocupados rurais não 
indigentes. 
Quanto às diferenças entre os rendimentos médios dos dois 
métodos, observe-se que elas são inexpressivas, existindo 
uma ligeira vantagem para os indigentes na 1® alternativa e 
para os não indigentes na metodologia per-capita. Afinal, em 
ambas as definições está embutida a existência de um baixo 
rendimento familiar no caso dos indigentes e não existem 
diferenças tão significativas no quadro ocupacional de uma 
ou outra. 



Tabela 5 

Taxas de participaçao e de desemprego 
por giupo social para os dois métodos 

Brasil-1990 
(em milhares) 

Total Indigentes Nao Indigentes 

FamiJ. Per-cap. Famil. Per-cap. 

Total 
t 

Pop. 10+ 112,627 23.371 23.496 89.256 89.131 

PEA 63.499 11.135 11.394 52.364 52.105 

Taxa Part.glob. 56,4 47,7 48,5 58,7 58,5 

Taxa Part.fem. 38,4 29,5 29,7 41,0 40,6 

PEA por fam. 1,7 1,1 1,5 1,9 1,7 

Desempregados 2.360 1.043 875 1.317 1.485 

Taxa de desemprego 3,7 7 .6 7,7 2,9 2,9 

Fonte: PNAD 1990.1BGE.Tabulaçoes Especiais 



Tabela 6 

Estrutura ocupacional por grupo 
social para os dois métodos 

Brasil-1990 
(em milhares) 

Total Indigentes Nao Indigentes 
Famil. Per-cap. Famil. Per-cap. 

Total 

Ocupados 61.139 ¡0.293 10.519 50.846 50.620 
" 10-17 7.090 1.545 2.304 5.545 4.786 
" 18-59 50.985 7.920 7.760 43.065 43.225 
" 60+ 3.064 828 455 2.236 2.609 

Ocup.por fam. 1,6 1,0 1,4 1,8 1,7 
% ocup.fem. 34,9 34,5 33,0 35,0 35,3 

Empreg.c/cart.ass. 23.253 1.857 1.703 21.396 21.550 

Ocup.nao remun. 4.975 1.697 2.213 3.278 2.762 

Fonte: PNAD 1990.IBGE.Tabulaçoes Especiais 



Tabela 7 

Estimativas do rendimento médio 
dos ocupados em todas as ocupaçoes 
por grupo social e área de residência 
para os dois métodos.Brasil-1990 

( e m Cr$) 

Total Indigentes 
Famil. Per-cap. 

Nao Indigentes 
Famil. Per-cap. 

Total 24.779 4.342 4.265 28.916 29.012 

Regiões Metrop. 35.387 
A.Urb.Nao Metrop. 26.455 
Rural 9.822 

6.212 6.395 
5.333 5.362 
3.252 3.131 

37.420 37.316 
29.964 29.888 
13.037 13.330 

Fonte: PNAD-I990.ÍBGE.TabuIaçoes Especiais 



4. Conclusões e recomendações acerca das questões 
metodológicas 

As observações de caráter metodológico a propósito das 
medições da CEPAL e do IPEA e a análise dos resultados 
apresentados nas seções anteriores comprovam que ambos os 
procedimentos conduzem a quantificações e perfis da 
indigência e pobreza muito diferentes entre as duas 
alternativas. As diferenças relacionam-se, em essência, ao 
tamanho e composição demográfica das famílias implícitas em 
cada uma delas. O método per-capita utilizado pela CEPAL 
acaba definindo uma família pobre ou indigente de tamanho 
bem superior ao do IPEA, caracterizada pela presença mais 
ostensiva de menores de crianças e adolescentes. Essas 
circunstâncias determinam diferenciais quantitativos mais 
expressivos entre os métodos quando referidos à situação 
alimentar, de proteção às crianças e idosos e na educação, e 
de menor significância em aspectos tais como a ocupação e 
os rendimentos do trabalho. Dessa forma, ambas as 
metodologias podem propiciar políticas sociais específicas 
de intensidade e impacto muito diversificados. 
Embora a adoção de um ou outro método dependa, em boa 
medida, da disponibilidade e acesso às informações a nível 
das micro unidades nas pesquisas domiciliares, a metodologia 
baseada na construção de cestas básicas de consumo é 
estruturada em base per-capita e deve , na medida do 
possível, passar pela comparação de linhas e rendimentos 
familiares nessa mesma base. A partir do momento que o IPEA 
conseguiu acessar os dados da PNAD a nível de micro 
unidades, não há razão para continuar fazendo as medições . 
através da conversão das linhas de indigência e pobreza para 
a base familiar, e muito menos de utilizar funções de Pareto 
para estimar a percentagem de famílias que se situam abaixo 
dessas linhas. 
De posse dos dados da PNAD 1992, recomenda-se que o IPEA 
adote mais rigorosamente o processo de cálculo da pobreza e 
indigência recomendado pela CEPAL. Entretanto, também será 
necessário produzir, em paralelo, as estimativas 
correspondentes ao método adotado em 1990 no intuito de 
dispor de ura quadro mais completo da evolução das condições 
de vida dos grupos sociais mais atrasados. 
Finalmente, é preciso destacar que a melhora nas medições de 
pobreza e indigência no Brasil depende da disponibilidade de 
dados mais atualizados sobre as despesas e consumo familiar, 
similares aos do ENDEF de 1974-75 , de levantamentos de 
preços nas áreas urbanas menores e de pesquisas nas áreas 
rurais, além da melhor captação dos dados de rendimento 
familiar. 



f 

REFERÊNCIAS 

1. CEPAL. El perfil de la pobreza en América Latina a 
comienzos de los años 90. Tercera Conferencia Regional sobre 
la Pobreza em América Latina y el Caribe. 1992 

2. IPEA. O Mapa da Fome: Subsidios à Formulação de uma 
Política de Segurança Alimentar. Documento de Política N= 
14. 1993. 

3. IPEA. O Mapa da Fome III: Indicadores sobre a Indigência 
no Brasil( Classificação absoluta e relativa por 
Municipios). Documento de Política 17.1993 


