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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atenção e cuidados especiais
com crianças, adolescentes
e jovens

• V4. Presença de indivíduos
de 0 a 14 anos

Atenção e cuidados
especiais com idosos

• V6. Presença de idoso

Dependência demográfica

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

Presença de mãe

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

• V5. Presença de indivíduos
de 0 a 17 anos

• V7. Ausência de cônjuge

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

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

Escolaridade

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

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

Indicadores

Pobreza extrema

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

Pobreza

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

Fonte: PNAD Contínua IBGE. Elaboração própria.
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Quadro 4 – Dimensão 4: indicadores de acesso ao trabalho
Componentes

Indicadores

Disponibilidade de
trabalho

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

Qualidade do posto de
trabalho

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

Remuneração

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

Componentes
Falta de acesso a
bens duráveis

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

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

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

Déficit habitacional

• H3. Densidade de dois ou mais
moradores por dormitório

Abrigabilidade

• H4. Material de construção não é
permanente

Acesso a abastecimento de água

• H5. Acesso inadequado a água

Acesso a saneamento

• H6. Esgotamento sanitário inadequado

Acesso a coleta
de lixo

• H7. Lixo não é coletado

Acesso a energia
elétrica

• H8. Sem acesso à eletricidade

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

Média

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

0,0137

Desvio
padrão
0,0005

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

Média

Desvio
padrão

C1. Presença de adulto analfabeto

0,1480

0,0016

C2. Presença de adulto analfabeto
funcional

0,2817

0,0022

C3. Ausência de adulto com Fundamental Completo

0,1877

0,0017

C4. Ausência de adulto com Ensino
Médio completo

0,3283

0,0025

C5. Ausência de adulto com alguma Educação Superior

0,7677

0,0029

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

Tabela 1 – Dimensão 1: indivíduos no domicílio
Variável

Variável

Média

Desvio
padrão

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

Média

Desvio
padrão

R1. RFPC ex ante inferior à linha de
pobreza extrema

0,0500

0,0009

R2. RFPC ex ante inferior à linha de
pobreza

0,0940

0,0013

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

V1. Alguma mulher teve filho nascido vivo no último ano

0,0740

0,0011

Variável

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

0,1096

0,0013

T1. Menos da metade dos membros em idade ativa

0,2165

0,0019

V3. Presença de indivíduos de 0 a
5 anos

0,2795

0,0020

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

0,0840

0,0012

V4. Presença de indivíduos de 0 a
14 anos

0,5400

0,0022

T3. Ausência de ocupado no setor formal

0,4070

0,0022

0,1100

0,0016

V5. Presença de indivíduos de 0 a
17 anos

0,6144

0,0021

V6. Presença de idoso

0,3010

0,0022

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

V7. Ausência de cônjuge

0,2685

0,0018

T5. Ausência de ocupado com
rendimento superior a um SM

0,2060

0,0019

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

0,1855

0,0016

T6. Ausência de ocupado com
rendimento superior a dois SM

0,5030

0,0028

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

Média

Desvio
padrão

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

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

Média

Desvio
padrão

Quintil de Índice de Pobreza
Multidimensional

RDPC média

8

960,32

H1. Domicílio não é próprio

0,2540

0,0022

9

902,29

H2. Domicílio não é nem próprio nem
cedido

0,1695

0,0018

10

800,91

H3. Densidade de dois ou mais moradores por dormitório

0,5030

0,0026

11

717,16

12

695,28

H4. Material de construção não é permanente

0,0208

0,0008

13

640,59

H5. Acesso inadequado a água

0,0308

0,0009

14

605,93

H6. Esgotamento sanitário inadequado

0,3589

0,0032

15

563,94

H7. Lixo não é coletado

0,0990

0,0015

16

502,62

H8. Sem acesso a eletricidade

0,0023

0,0002

17

415,48

H9. Não tem ao menos fogão ou
geladeira

0,0177

0,0006

18

330,31

19

232,66

H10. Não tem ao menos fogão,
geladeira ou TV

0,0380

20

103,55

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

0,5450

0,0028

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

0,5590

0,0029

0,0008

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

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

RDPC média

1

3187,11

2

2593,06

3

2187,32

4

1780,91

5

1418,06

6

1237,15

7

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

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

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

Mulheres

Homens

Total

3,40

3,85

3,61

17,30

18,43

17,85

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

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

Não brancos

Total

Extremamente pobres

1,54

5,27

3,61

Pobres

9,94

24,15

17,85

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

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

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

Mulheres
NB

Brancas

NB

Total

1,62

5,56

1,46

4,99

3,61

10,39

24,63

9,54

23,69

17,85

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

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

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

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

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

Rural

Total

1,70

15,21

3,61

12,05

52,96

17,85

Fonte: PNAD Contínua IBGE, 2017. Elaboração própria.

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

Capital

Resto
da RM

Resto
da Ride

Resto
da UF

Total

Extremamente
pobres

1,06

1,41

3,37

5,26

3,61

Pobres

7,44

10,66

21,77

24,01

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

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

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

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

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

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