
Aevolução dapobreza nas famílias





calcular as elasticidades crescimento-renda eGini da pobreza por tipo defamília

rural nordestina em 2009.
Apesquisa apresenta relevância por aprofundar oentendimento da impor-

tância da diversificação das atividades erendas para amelhoria do bem-estar da
população rural.

Este estudo está dividido emtrês partes, alémdesta introdução edas conside-
rações finais. Na primeira éfeita a análise da evolução dapluriatividade no Brasil

eno Nordeste; asegunda trata da metodologia empregada, enfatizando como são
calculados os índices de pobreza eas elasticidade crescimento-renda eGini da po-
breza. Por fim, na terceira parte, analisam-se osdados sobre a evolução da pobreza
entre ostipos de famílias agrícolas, pluriativas enão agrícolas da região Nordeste

no período de2003 a 2009, fazendo ainda uma análise por estado para oano de
2009 ea interpretação das elasticidades estimadas.

Pluriatividade no Brasil ena região Nordeste

Nos países desenvolvidos, acrescente mecanização ea industrialização fize-
ram comque otempo dos trabalhadores para desenvolver as atividades agropecuá-
rias fosse reduzido. Isso possibilitou aliberação de parte dos membros da famí-
lia para seocuparem em atividades não agrícolas. Por outro lado, nos países em

desenvolvimento, as famílias buscam a elevação ea estabilização da renda que

émuito baixa (se advinda unicamente de atividade agropecuárias), sendoesteo

fator que ajuda aexplicar aestratégia das famílias em diversificar suas atividades

produtivas.

ATabela 1mostra aevolução dapopulação ocupada segundo aárea censitária
da amostra (urbano erural) eramo de atividade (agrícola enão agrícola). Os dados

estão agregados para "Brasil" noperíodo de 2003-2009.

Tabela 1- População ocupada segundo aárea censitária daamostra eramo de atividade. PEA
com dez anos ou maisde idade, Brasil,2003-2009. (mil pessoas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tx. cresc. (%) Signo

PEAURB 66.354 68.776 70.583 72.991 71.090 73.333 76.887 2,08 ***

PEARUR 14.973 16.754 17.424 16.966 16.228 15.930 16.132 0,18 ns

PEARUR AGR 11.481 12.551 12.629 12.143 11.447 10.995 10.997 -1,74 ns

PEARUR NAGR 3.492 4.203 4.795 4.823 4.781 4.935 5.135 5,41 ***
-- ----

Fonte: Dados reprocessados daPNAD pelos autores.
***,**,* ens, indicam, respectivamente, 1,5, 10% deconfiança enão significativo, estimado pelo coeficiente deregres-
são log-linear contra otempo.
Obs.: Todosos anosjá estão reponderados com osnovos pesos lançados pelo IBGE naPNAD de2008.
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Ataxa de crescimento geométrica indicou que apopulação economicamente

ativa (PEA) urbana aumentou significativamente emtorno de2,08% aoano entre

2003 e 2009. Ataxa de crescimento da PEArural não semostrou significativa,
indicando que não setem uma tendência definida no período. APEA rural cresce

em determinados anos ese retrai em outros. Noque diz respeito àPEA rural por
ramos de atividade, comparando os anos de 2003 e2009, os dados indicam uma
diminuição da PEArural agrícola de aproximadamente quinhentas mil pessoas.

Considerando todo o intervalo de análise, ataxa de crescimento énegativa, mas
não significativa estatisticamente. Já aPEA rural não agrícola cresce acentuada-

mente no período. Ataxa de crescimento (significativa aI %)é de 5,41% ao ano. Isso
reforça aideia de que aPEArural total só não diminui em razão docrescimento da
PEA rural ocupada em atividades não agrícolas.

ATabela 2demonstra aevolução da PEAna região Nordeste entre 2003e

2009. A PEA urbana cresce a taxa de2,49% aoano. APEA rural total apresenta
uma taxa geométrica de crescimento não significativa estatisticamente. APEA ru-
ral ocupada em atividades agrícolas reduz auma taxa de 2,33% aoano, saindo de

aproximadamente seis milhões ecem mil pessoas em 2003, para 5,4 milhões em
2009. Já aPEA rural não agrícola cresce auma taxa positiva de4,66% a.a., esta-
tisticamente significativa a 1%.No ano de 2009, quase 35%da PEA rural estavam

ocupadas em atividades não agrícolas. Assim, pode-se considerar que o movimento

deevolução da PEA rural agrícola enão agrícola nacional também éencontrada na
região Nordeste.

Tabela 2- População ocupada segundo a área censitária da amostra e ramode atividáde.PEA
com dez anos ou mais de idade, Nordeste,2003-2009.(milpessoas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tx. cresc. (%) Signo

PEAURB 14.562 15.180 15.589 16.060 15.997 16.654 17.078 2,49 ***

PEA RUR 7.532 7.508 7.936 7.667 7.478 7.281 7.251 -0,83 ns

PEARUR AGR 6.138 6.03 6.248 6.001 5.698 5.527 5.382 -2,33 ***

PEARUR NAGR 1.394 1.478 1.688 1.666 1.780 1.754 1.869 4,66 ***

Fonte: Dados reprocessados daPNAD pelosautores.
***,**,* ens, indicam, respectivamente, 1, 5, 10%deconfiança enão significativo, estimado pelocoeficiente de regres-
são log·linear contra otempo.
Obs.:Todos osanos já estão reponderados com osnovos pesos lançados pelo IBGE naPNAD de2008.



àagropecuária. Chama atenção ovalor da renda dos"não ocupados" ser cerca de
70% do valor da renda das famílias que trabalham nas atividades agropecuárias
no ano de 2009 eamaior taxa de crescimento da renda (4,25%). Para todos os tipos
de família, as rendas cresceram ataxas significativas estatisticamente no período.

Tabela 3 - Evoluçãodas rendas das famíliassegundo a área censitária e tipode família.Brasil,
2003-2009 (R$)

Area censitária/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tx. cres. (%) Sigo

Tipo de família

Rural

Agrícolas 705.51 736.32 748.44 771.21 816.23 845.48 883.12 3,77 ---
Não agrícolas 1076.63 1083.34 1156.14 1223.19 1240.33 1284.05 1324.89 3,76 ---
Pluriativas 1141.49 1235.W 1205.51 1387.07 1425.62 1389.05 1423.52 3,88 ---
Não ocupados 481.62 541.46 484.88 561.92 554.86 606.14 629.74 4,25 ---

Fonte: Dados reprocessados daPNAD pelosautores, deflacionados pelo INPC.
---,.-,. ens, indicam, respectivamente, 1,5,10% deconfiança e nãosignificativo, estimado pelo coeficiente deregres-
são log-Iinear contra otempo.
Obs.: Todosos anos já estão reponderados comos novos pesos lançados pelo IBGE naPNAD de2008.

ATabela 4retrata os dados daevolução das rendas das famílias nomeio rural
no Nordeste entre os anos de 2003 a 2009. Nesta tabela os resultados mostram
maiores rendas entre as famílias rurais pluriativas, seguidas pelas não agrícolas.



Metodologia

Análise da pobreza

Esta pesquisa analisa aevolução da pobreza entre as famílias eestima as elas-
ticidades crescimento-renda da pobreza eGini da pobreza. Segundo Rocha (2006),

indicadores de pobreza têm como característica ainformação noque dizrespeito ao

nível eàevolução de diferentes aspectos relevantes ao fenômeno. Deacordo com
Hoffmann (1998, p. 223),

tanto oíndice deSen quanto oíndice de Foster, Greer eThorbecke são funções
da propo~ão de pobres, da razão deinsuficiência de renda ede uma medida de



a) oprimeiro índice (P o) mede a pobreza, ou seja, proporcionalmente, arenda
familiar per capita das famílias, que sesituam abaixo dalinha de pobreza;

b) osegundo índice (P 11)) enfatiza as pessoas mais pobres medindo aintensidade
de pobreza emum conjunto dapopulação pobre;

c) oterceiro índice (P 2) possui um pesomaior noque diz respeito às pessoas
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Todas as informações estatísticas aserem empregadas neste trabalho foram
obtidas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, para oo

perído de 2003 a2009, incluindo osnovos pesos reponderados. Umaquestão impor-
tante comrelação àPNAD éque esta possui um desenho deamostragem complexa,
englobando estratificação, conglomeração, probabilidades desiguais deseleçãoe



outro comos demais municípios. Para todos osanos analisados, conforme constam
nas notas metodológicas da PNAD, oPlano de Amostragem considera três estágios

de seleção: a) unidades primárias (PSU), os municípios; b) unidades secundárias
(SSU), os setores censitários; c) unidades terciárias, os domicílios particulares ee
unidades de habitação em domicílios coletivos. Na seleção dePSU eSSU (municí-
pios esetores censitários) da PNAD, foram adotadas adivisão territorial ea malha
setorial vigentes em1 00de agosto de 2000 e utilizadas para arealização do censo

demográfico de 2000.
No primeiro estágio, os municípios são classificados em autorrepresentativos

enão autorrepresentativos. Os municípios não autorrepresentativos são estratifi-
cados eem cada estrato éselecionada com reposição e com probabilidade propor-
cional àpopulação 1't:lsidente, obtida nocenso demográfico de 2000. No segundo
estágio, são selecionadas as unidades (setores censitários) emcada município da

amostra, também com probabilidade proporcional ao tamanho e com reposição.
Nesse caso, éutilizado como medida de tamanho onúmero de unidades domici-
liares existentes por ocasião docenso de2000. Noúltimo estágio são selecionados,

com igual probabilidade, em cada setor censitário da amostra, os domicílios par-
ticulares eas unidades de habitação em domicílios coletivos. Aamostra écomple-

mentada com unidades domiciliares do cadastro de projetos de novas construções,
ou seja, de projetos habitacionais com mais de trinta unidades domiciliares que
surgiram após ocenso de2000.

Cabe ressaltar que o desenho amostral daPNADvisa possibilitar aexpansão

dos seus resultados para Brasil, grandes regiões, unidades da Federação enove
regiões metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de



Análise da pobreza entre asfamílias agrícolas, pluriativas ee
não agrícolas

As tabelas 5, 6e 7apresentam os dados relacionados àevolução dos índices
de pobreza das famílias agrícolas, pluriativas enão agrícolas, respectivamente, do
meio rural daregião Nordeste, dados esses correspondentes aoperíodo 2003/2009.

De acordo coma Tabela 5, aproporção de pobres (PO) sofreu um aumento de 7,94%
no intervalo de tempo analisado, passando de15,52% para 22,46% das famílias
agrícolas. Ainda mais grave éa taxa de crescimento nas famílias consideradas na
severidade da pobreza (P2), que sãoas famílias mais pobres entre as pobres, que
apresentaram um aumento de 11,00% nointervalo detempo analisado, passando

de 3,7% para 6,4%, aproximadamente. Ohiato dapobreza (P1) também cresce mui-

to no período, passando de6,4% das famílias agrícolas para 10,1%, com um taxa de
crescimento significativa estatisticamente de 9,77%.

Tabela 5- Evoluçãodos índices de pobreza FGTentre as famíliasagrícolas do meio ruraldo
Nordeste: 2003-2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tx. cresc.

Signif. (b)
(a)

PO 0.1552 0.1362 0.1463 0.2000 0.1953 0.1974 0.2246 7,94 ***

P1 0.0640 0.0572 0.0678 0.0821 0.0931 0.0912 0.1007 9,77 ***

P2 0.0374

Fonte: Dados daPnad reprocessados.
(a)Obtido de uma regressão log-Iinear
(b) ***,**,* ens,

Diferentemente
cimento negativas,
no intervalo detempo analisado.
da proporção de pobres
estatisticamente),
breza de7,9% em 2003 para
diminuição deste índice foiainda
2003 e2009, oque confirma
vidades. Outra
osanos eem todos osíndices
menores doque osencontrados



Tabela6-Evolução dos índices de pobreza FGTentre asfamílias pluriativas do meio rural do
Nordeste: 2003-2009

2003 2004 2005 2006 II 2007 2008 2009
Tx. cresc.

Signo (b)
(a)

PO 0.0792 0.0605 0.0558 0.0585 0.0678 0.0576 0.0444 -5,69 **

P1 0.0254 0.0205 0.0168 0.0176 0.0179 0.0153 0.0123 -9,18 ***

P2 0.0117 0.0101 0.0075 0.0079 0.0087 0.0063 0.0050 -11,26 ***

Fonte: Dados daPNAD reprocessados.
(a)Obtido de uma regressão log-Iinear contra otempo.
(b) ***,**,* ens, indicam, respectivamente, 1, 5, 10%e não significativo estatisticamente.

As famílias não agrícolas apresentaram taxas de crescimento da pobreza po-

sitivas, porém nenhum; foi estatisticamte significativa, como mostra aTabela
7. Assim, pode-se considerar que nesse tipo de família apobreza está estagnada.

Os valores calculados para os índices FGT, para todo o período, também são me-

nores comparativamente aos das famílias agrícolas epróximos aos das famílias
pluriativas.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tx. cresc. Significância

(a) (b)

PO 0.0648 0.0635 0.0618 0.0593 0.0756 0.0668 0.0669 1,43 ns

P1 0.0218 0.0203 0.0227 0.0237 0.0291 0.0187 0.0240 1,34 ns

P2 0.0098 0.0093 0.0123 0.0134 0.0176 0.0084 0.0120 2,76 ns

Tabela 7-Evolução dos índices de pobreza FGTentre asfamílias nãoagrícolas do meio rural
do Nordeste: 2003-2009

Fonte: Dados daPNAD reprocessados.
(a)Obtido de uma regressão log-Iinear contra otempo.
(b) ***,**,* ens, indicam, respectivamente, 1, 5, 10%e não significativo estatisticamente.



Tabela8- índices de pobreza (FGT)entre os tipos de famíliaspor estado no meio ruralda
região Nordeste- 2009

Agrícolas Pluriativas Não agrícolas
II

PO P1 P2 PO P1 P2 PO P1 P2

Maranhão 0.2825 0.1508 0.1080 0.0588 0.0199 0.0101 0.0263 0.0127 0.0079

Piauí 0.2655 0.0914 0.0441 0.0671 0.0192 0.0077 0.1600 0.0671 0.0348

Ceará 0.2461 0.0756 0.0371 0.0543 0.0168 0.0071 0.0859 0.0303 0.0138

R. G. Norte 0.2166 0.1026 0.0700 0.0253 0.0045 0.0016 0.0601 0.0152 0.0055

Paraíba 0.2011 0.0982 0.0689 0.0244 0.0068 0.0021 0.0351 0.0181 0.0098

Pernamb. 0.2685 0.1209 0.0705 0.0211 0.0058 0.0017 0.0861 0.0359 0.0209

Alagoas 0.2880 0.1335 0.0910 0.0469 0.0113 0.0030 0.0625 0.0163 0.0063..Sergipe 0.1486 0.0720 0.0433 0.0725 0.0129 0.0034 0.1351 0.0431 0.0157

Bahia 0.1645 0.0754 0.0484 0.0297 0.0069 0.0026 0.0594 0.0193 0.0098

Dentre as famílias agrícolas, oestado que apresenta maior índice de pobreza
(PO) é Alagoas (28,80%). OOque possui omenor índice de pobreza PO é Sergipe, com
valor de 14,86%. No que diz respeito aoíndice hiato da pobreza (P1), o estado que
apresenta omaior valor, com 15,08%, é oMaranhão, já oque apresenta omenor

valor énovamente Sergipe, com 7,20%. Aseveridade da pobreza (P2) apresenta
novamente oMaranhão (10,80%) como detentor do maior índice eo Ceará com

3,71%, omenor índice. Como osíndices P1 e P2 sãomais significativos no estudo
da pobreza, tem-se que para asfamílias agrícolas, oestado do Maranhão apresenta

os piores índices de pobreza da região Nordeste, seguido porAlagoas.
Em relação àsfamílias pluriativas, oestado que apresenta omaior índice de

pobreza (PO) é Sergipe, com 7,25%. Já oestado com menor índice, com valor de

2,11 %, é Pernambuco. Ohiato da pobreza (P1) tem como maior índice 1,99% no

estado do Maranhão, eo menor éno RioGrande do Norte. Em relação àseveridade

da pobreza (P2), asituação éa mesma. Nas famílias pluriativas, novamente os

estados do Piauí eMaranhão vêm sedestacando como estados com maiores índices
FGT de pobreza, uma vezque apresentam osmaiores índices não apenas entre as
famílias agrícolas, como agora, também, nas famílias pluriativas. De forma con-
trária, oRio Grande do Norte destaca-se por apresentar nas famílias pluriativas

resultados mais satisfatórios.
Nas famílias não agrícolas oestado detentor dos maiores índice de pobreza

(PO, P1 e P2) é o Piauí, comum valor de 16, 6,71 e 3,48%, respectivamente. Nesse

tipo de família, os estados do Maranhão eRio Grande do Norte apresentam os
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menores índices. Quando comparados --proporção de pobres, hiato da pobreza ee

severidade da pobreza --entre si, percebe-se que o mais baixos índices FGT depo-
breza realmente encontram-se nas famílias pluriativas enão agrícolas.

Elasticidade da pobreza em relação aocrescimento da renda
familiar eaoíndice de Gini

Deacordo com os dados da Tabela 9, se arenda das famílias agrícolas aumen-

tasse em 10%,os índices PO,P1 e P2 diminuiriam em 11,60, 11,67e 11,79%, respec-
tivamente. Porém, se o aumento de 10%for nas famílias pluriativas, aredução em
PO, P1 e P2 será bem mais elevada, 28,96, 45,94 e63,15%. Caso os 10%da renda
seja acrescidos nas famílias não agrícola, os índices teriam decréscimo de 28,17,

44,12 e60,31%, respectivamente.

As elasticidades renda das famílias pluriativas enão agrícolas são maiores

do que as elasticidades renda das famílias agrícolas, ou seja, caso ocorra uma va-
riação positiva da renda nas famílias pluriativas enão agrícolas, adiminuição

na desigualdade tende aser muito maior nestas famílias, em comparação com as
exclusivamente agrícolas.

Tabela9 - Elasticidadeda pobreza em relação ao crescimento da renda familiare ao índicede
Ginipor tipo de Família.Nordeste/Rural, 2009

Agrícolas Pluriativas Não agrícolas II
Renda Gini Renda Gini Renda Gini II

PO -1.1601 1.9013 -2.8958 9.5467 -2.8168 8.7877

P1 -1.1668 4.5511 -4.5942 19.4423 -4.4118 17.8833

P2 -1.1787 7.2095 -6.3152 29.4128 -6.0315 27.0563

Com relação ao índice de Gini, aredução da desigualdade, em todos os tipos
de famílias, reduz tanto aproporção de pobres quanto ohiato ea severidade da
pobreza, comum efeito muito maior nas famílias mais pobres dentre as pobres ee
para as pluriativas enão agrícolas.

Gini são bem

superiores da desi-
gualdade da renda familiar.

Esses aatenção
para







--Notas
11 Os autores agradecem aoCNPq quefinanciou, através do Edital Universal 014/2010, apesquisa

cujos resultados estão parcialmente apresentados aqui.
22 Oindicador permanece omesmo quando arenda seeleva sem alcançar alinha da pobreza ou mes-

mo se reduz entre os pobres (HOFFMANN, 1998). Aproporção também éinsensível àdistribuição
de renda ébtre os pobres, ou seja, permanece inalterada se houver transferência de renda entre um
mais eoutro menos pobre (MARIANO; NEDER, 2004).

33 Hoffmann (2005) também calcula elasticidades da pobreza em relação ao rendimento médio e ao
índice de Gini. Porém, segue outrométodo, considerando que a distribuição da renda élog-normal.
Como isso ébastante controverso, opta-se, nesta pesquisa, por seguir ométodo adaptado de Neder
(2003b).

44 Produzido ecomercializado pela StataCorp,College Station, Texas. Website: www.stata.com
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