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RESUMO 

 

Esta dissertação é composta por dois capítulos. O primeiro deles aborda o problema da 

insegurança alimentar. Seu objetivo é analisar a situação de insegurança alimentar, mensurada 

pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA. Neste sentido, buscou-se avaliar a 

significância de um conjunto de características socioeconômicas associado à ocorrência desta. 

A análise emprega dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD e avalia 

sua incidência nos domicílios de zonas rurais de todo o território nacional. Com a aplicação 

de um modelo logit ordenado, foram estimadas as probabilidades de domicílios estarem em 

um dos quatro níveis de segurança alimentar da EBIA. Assim como a literatura aponta, a 

análise permitiu verificar que a renda domiciliar per capita é o principal determinante da 

situação de segurança alimentar. A análise para os anos de 2004, 2009 e 2013 mostra a 

redução da insegurança alimentar ao longo da década considerada para os domicílios rurais. O 

segundo capítulo tem por objetivo avaliar se Programa Bolsa Família é capaz de influenciar a 

segurança alimentar dos domicílios brasileiros. Como esse estudo também se utilizada a 

PNAD, para o ano de 2013, e por esta ser uma base de dados autoreportada, os resultados 

obtidos tratam, portanto, da percepção da própria família sobre seu estado alimentar e 

nutricional. Para atingir o objetivo proposto, foi utilizada a técnica de propensity score 

matching para lidar com o problema de seleção não-aleatória do programa. Os resultados 

encontrados mostraram diferenças significativas, ao se utilizar de recortes entre regiões rurais 

e urbanas. Já na amostra sem o recorte por área, o PBF não apresentou efeitos estatisticamente 

significantes sobre nenhum nível de insegurança alimentar. Nas áreas urbanas, quando 

considerado o efeito do PBF sobre insegurança alimentar em qualquer nível, os resultados se 

mostraram significantes, mas em um sentido oposto ao esperado. Para os níveis de 

insegurança moderada e grave o programa demonstrou sinais de redução da vulnerabilidade 

alimentar, porém, estes resultados foram não significantes do ponto de vista estatístico. Nas 

áreas rurais, os efeitos do PBF estimados corresponderam ao sinal esperado, mas foram 

estatisticamente significantes apenas sobre o nível de insegurança alimentar grave. De modo 

geral, os resultados indicam que programa deveria ter uma melhor focalização entre as 

famílias mais pobres e que se encontram em estado mais severo de insegurança alimentar. 

Isso pode ser confirmado pelos resultados obtidos em áreas rurais, permitindo inferir a 

respeito da importância do programa para este público.     

Palavra-chave: insegurança alimentar, Programa Bolsa Família, logit ordenado, propensity 

score matching. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is composed of two chapters, where the first addresses the problem of food 

insecurity. The central objective is to analyze the food insecurity situation, measured by the 

Escala Brasileira de Insegurança alimentar - EBIA, and to evaluate the significance of a set 

of socioeconomic characteristics associated to its occurrence. The analysis uses data from the 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD and assesses the incidence of food 

insecurity in households in rural areas throughout the country. Applying an ordered logit 

model, the probabilities of households are estimated to be in one of the four food security 

levels of EBIA. As the literature points out, the analysis showed that per capita household 

income is the main determinant of the food security situation. The analysis for the years 2004, 

2009 and 2013 shows the reduction of food insecurity during the decade considered for rural 

households. The second chapter has the main objective of evaluating whether the Bolsa 

Família Program can influence the food security of Brazilian households. As this study also 

used the PNAD for the year 2013 and because this is a self-reported database, the results 

obtained therefore deal with the perception of the family itself about its food and nutritional 

status. To achieve the proposed goal, the propensity score matching technique is used to deal 

with the non-random selection problem of the program. The results found show significant 

differences when using clippings between rural and urban regions. In the sample without the 

cut by area, the PBF does not present statistically significant effects on any level of food 

insecurity. In urban areas, when considering the effect of PBF on food insecurity at any level, 

the results were significant, but in an opposite sense. For moderate and severe levels of 

insecurity, the program showed signs of reducing food vulnerability, but these results were 

not significant from a statistical point of view. In rural areas, the effects of the estimated PBF 

corresponded to the expected signal but were statistically significant only on the level of 

severe food insecurity. Overall, the results indicate that the program should have a better 

focus among the poorest and most severely food insecure families. This can be confirmed by 

the results obtained in rural areas, allowing to infer about the importance of the program for 

this public. 

Keywords: food insecurity, Bolsa Família Program, ordered logit, propensity score matching. 

  

 



17 
 

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO GERAL ...................................................................................... 9 

CAPÍTULO 1 - CONDICIONANTES SOCIOECONÔMICOS DA 

(IN)SEGURANÇA ALIMENTAR EM DOMICÍLIOS RURAIS ................... 10 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................... 10 

2  SEGURANÇA ALIMENTAR ............................................................................ 12 

3  UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA NACIONAL ........................... 16 

4  ARCABOUÇO TEÓRICO ................................................................................. 19 

5  METODOLOGIA ................................................................................................ 21 

5.1 Base de dados ....................................................................................................... 24 

6  RESULTADOS E DISCUSSÕES ....................................................................... 25 

6.1  Resultados da estimação econométrica .............................................................. 28 

7  CONCLUSÃO ...................................................................................................... 32 

CAPÍTULO 2 - EFEITO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A 

PERCEPÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ....................................... 33 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................... 33 

2  REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................... 36 

2.1  O Programa Bolsa Família ................................................................................. 36 

2.2  Literatura relacionada aos impactos do PBF sobre a segurança alimentar e 

nutricional ............................................................................................................ 38 

3  METODOLOGIA ................................................................................................ 42 

3.1  Identificação ......................................................................................................... 43 

3.2  Aleatoriedade ....................................................................................................... 46 

3.3  Pareamento por score de propensão (propensity score matching - PSM) ....... 47 

3.3.1  Hipótese de independência condicional ................................................................ 49 

3.3.2  Hipótese de Suporte Comum ................................................................................. 49 

3.4  Base de dados ....................................................................................................... 52 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES ....................................................................... 55 

5  CONCLUSÃO ...................................................................................................... 59 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 60 

 



18 
 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 62 

 ANEXOS ............................................................................................................... 66 

 

 

 



9 
 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

Segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm 

acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que satisfaçam 

as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA E 

ALIMENTAÇÃO, 1996).  

De acordo com Custódio et al. (2011), em meados do século XX até os dias de 

hoje, muitos programas governamentais foram lançados, tendo por motivação a insegurança 

alimentar e nutricional.  A redução da pobreza e da desigualdade de renda é o principal 

objetivo de muitos programas governamentais em países da América Latina. Nota-se que as 

temáticas da insegurança alimentar e da pobreza estão intimamente ligadas, caminham juntas, 

e espera-se que políticas públicas para a redução da pobreza tragam maior segurança 

alimentar às famílias, no Brasil, a iniciativa que melhor retrata esse perfil de política pública é 

o Programa Bolsa Família (PBF), que tem como objetivo combater a fome e promover a 

segurança alimentar e nutricional (ALMEIDA; MESQUITA; SILVA, 2013). Porém, o 

impacto do PBF, especificamente, sobre o nível de segurança alimentar entre as famílias 

beneficiadas, tem sido pouco explorado na literatura nacional. 

Desde modo, neste primeiro capítulo, busca-se investigar os fatores determinantes 

do estado de (in)segurança alimentar no meio rural levando em consideração, tanto os 

aspectos domiciliares, como características dos chefes do domicílio, a partir da Escala 

Brasileira de Insegurança alimentar - EBIA. Para alcançar tais objetivos, foram utilizados 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de domicílio - PNAD dos anos de 2004, 2009, 2013. 

Foi utilizado o modelo logit ordenado para estimação do efeito de um conjunto de 

características socioeconômicas dos domicílios e dos seus responsáveis sobre a distribuição de 

probabilidade dos indicadores de insegurança alimentar, medindo e avaliando o tamanho e a 

significância estatística das variáveis utilizadas no modelo econométrico.  

Uma vez que o Bolsa Família se trata do maior programa de transferência direta 

de renda no mundo e o principal programa para garantir a segurança alimentar no Brasil, no 

segundo capítulo, busca-se verificar se este programa é capaz de influenciar o estado de 

(in)segurança alimentar dos domicílios beneficiados por meio dos dados da PNAD 2013. Para 

isso, foi empregado o método de propensity score match para computar o efeito médio do 

tratamento sobre os tratados nas áreas rurais e urbanas do Brasil. 
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CAPÍTULO 1 - CONDICIONANTES SOCIOECONÔMICOS DA (IN)SEGURANÇA 

ALIMENTAR EM DOMICÍLIOS RURAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda o problema da insegurança alimentar nas áreas rurais 

brasileiras. O objetivo central é estudar a situação de insegurança alimentar, mensurada no 

âmbito da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA, e avaliar a significância de um 

conjunto de características socioeconômicas associado à ocorrência desta. A análise emprega 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, levada a campo pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e avalia a incidência de insegurança 

alimentar nos domicílios localizados nas zonas rurais.  

Estudos sobre a insegurança alimentar no Brasil ganharam um novo impulso com 

o desenvolvimento e validação da EBIA. Incorporada à Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) em 2004, 2009 e 2013, a EBIA permitiu, não só a construção de um 

indicador de (in)segurança alimentar, mas também a realização de análises que relacionassem 

o indicador com um amplo conjunto de informações socioeconômicas de pessoas e 

domicílios. 

A análise aplicada à zona rural justifica-se pela necessidade de subsidiar pesquisas 

e estratégias de combate às desigualdades sociais que ainda persistem no Brasil e de forma 

mais intensa no meio rural além ser importante pela possibilidade de considerar 

especificidades regionais, uma vez que as condições de oferta de alimentos e de condições 

para a aquisição e consumo não são distribuídas de forma homogênea em todo o território 

nacional. 

Neste trabalho a (in)segurança alimentar é dividida conforme a orientação da 

EBIA, construída a partir de um conjunto de 14 questões, inseridas no questionário da PNAD. 

Tais questões investigam sobre o acesso dos moradores dos domicílios, menores e maiores de 

18 anos, à comida e se esta esteve presente de maneira suficiente.  Desta forma, a EBIA não 

tem a intenção de avaliar o grau de nutrição das famílias, uma vez que se baseia em resposta 

dos moradores de domicílios sem que haja uma avaliação do grau biológico e/ou químico da 

qualidade dos alimentos ingeridos por essas pessoas. Assim, a escala mensura a percepção das 

famílias em relação ao acesso à alimentos. 

Pela EBIA, um domicílio é classificado em situação de segurança alimentar ou 

insegurança alimentar, qualificada nos níveis leve, moderada ou grave. O domicílio é 
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considerado em situação de segurança alimentar, quando seus moradores conseguem ter uma 

alimentação em quantidades suficientes e de forma continuada, sem que haja a preocupação 

de restrição alimentar no futuro próximo. Já a situação de insegurança alimentar é presente 

nos domicílios em que os moradores são assolados pela falta de comida em quantidade 

suficiente ou pela preocupação de que esta acabe antes que se possa comprar mais. 

Ao tratar deste tema, busca-se uma melhor compreensão dos determinantes 

socioeconômicos relacionados à condição de insegurança alimentar, seja as características do 

domicílio, como posses de bens duráveis utilizados no preparo e conservação de alimentos, 

acesso aos serviços básicos de saneamento, número de moradores, rendimento domiciliar; seja 

as características das pessoas responsáveis por eles, como o sexo, cor/raça, escolaridade e a 

situação de ocupação no mercado de trabalho. Adota-se a premissa de que, quanto maior o 

conhecimento dos determinantes da situação de insegurança alimentar, melhores condições 

serão reunidas para enfrentá-la, seja na elaboração de políticas públicas ou no aprimoramento 

das ações existentes. 

O estudo realiza uma análise econométrica para medir e avaliar o tamanho e a 

significância estatística do efeito de um conjunto de características socioeconômicas dos 

domicílios e dos seus responsáveis sobre a distribuição de probabilidade dos indicadores de 

insegurança alimentar. Mais especificamente, estima-se um modelo logit ordenado em que a 

classificação de insegurança alimentar, dada pela EBIA e implementada na PNAD, foi 

definida como variável explicada pelo modelo. Dessa forma pretende-se contribuir para a 

literatura sobre segurança alimentar, ainda bastante escassa na literatura brasileira na área de 

economia social. 

Com esta proposta, o trabalho é constituído por essa introdução e mais sete 

seções. Na seção 2, apresenta-se uma breve discussão sobre a definição e as formas de 

mensuração da segurança alimentar, situando o contexto em que se desenvolveu a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar. Na terceira seção faz-se uma breve revisão da literatura 

com foco nos trabalhos que analisaram o tema adotando. Na seção 4 expõe-se o referencial 

teórico, a metodologia utilizada e detalhes a respeito da base de dados e variáveis empregadas 

na análise empírica. A seção 5 se dedica a fazer uma análise exploratória com base no 

indicador de segurança alimentar, mostrando a evolução da segurança alimentar no meio rural 

brasileiro, além de explorar a associação da segurança alimentar com características 

socioeconômicas dos domicílios e seus responsáveis.  Na sexta seção são apresentados os 

resultados obtidos com o exercício de estimação do modelo logit ordenado e, por fim, as 

conclusões do trabalho. 
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2 SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Definir segurança alimentar é uma tarefa complexa, pois existe uma série de 

possibilidades, ao definir a disposição de alimentos para as famílias. De modo simples, 

segurança alimentar significa, sobretudo, acesso em quantidade e qualidade suficiente aos 

alimentos, sem que haja, no futuro próximo, a preocupação com a escassez destes.  

Ao longo da segunda metade do século XX, preocupações com a questão de 

segurança alimentar conduziram para um esforço de definição e mensuração. Logo após a 2ª 

guerra, a estrutura produtiva dos países desenvolvidos, que se envolveram em conflitos 

bélicos, desde o início do século, estava praticamente destruída. Nesse contexto, surgiu a 

preocupação de se obter condições internas para que se alcançasse a autossuficiência 

alimentar, dado o espectro da fome pós-guerra, a percepção de que a segurança alimentar 

consistia na limitação de disponibilidade de alimentos, ocasionada por insuficiência na oferta 

destes. Observa-se, sobretudo, que neste primeiro momento a problematizada insegurança 

alimentar estava ligada exclusivamente à capacidade de produção de alimentos em diversos 

países (ORTEGA, 2010). 

Entretanto, a persistência da fome levou à discussão sobre a segurança alimentar a 

novos rumos. Pois, ainda que fossem mantidos enormes estoques de alimentos, 

particularmente nos países desenvolvidos, o problema da fome estava longe de ser resolvido 

em níveis mundiais. Com isso, o foco do debate para a garantia do acesso da população aos 

alimentos deixou de ser discutido pela ótica da produção e gerou a questão da distribuição. 

Segundo Maxwell (1995), uma definição completa de segurança alimentar inclui 

conceitos de acesso, suficiência, vulnerabilidade e sustentabilidade. Elementos desta definição 

podem ser encontrados na literatura, em que a própria definição seja posta em análise, como 

mencionado por Maxwell e Frankenberger (1992) e Maxwell (1995). 

Hoffman (2008, p. 52) destaca que o conceito de segurança alimentar se apresenta 

de forma vaga, mas que, mesmo assim, não perde utilidade e importância ao se analisar essa 

questão. Cita o autor, o projeto de Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN), que viria a ser aprovado como Lei n° 11.346/2006, e que define Segurança 

Alimentar e Nutricional como sendo: 

 

[...] a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 



13 
 

 

Após a definição, um próximo passo lógico é estabelecer uma forma de mensurar 

e classificar indivíduos e domicílios/ famílias segundo sua situação de segurança alimentar. 

Medidas bastante intuitivas podem ser construídas com base na observação e mensuração do 

gasto com itens alimentícios, medidas de consumo de alimentos, frequência e ingestão de 

alimentos ao longo de um período (24 horas, por exemplo) ou mesmo da qualidade 

nutricional destes. Os indicadores antropométricos também são tradicionalmente empregados 

para estimar a magnitude da insegurança alimentar, pela sua consequência nutricional 

(MAXWELL; FRANKENBERGER, 1992; MAXWELL, 1995). 

Na década de 1990, novas investigações realizadas por dois projetos nos Estados 

Unidos, permitiram a elaboração de uma escala psicométrica para medir, de forma direta, a 

magnitude da segurança ou insegurança alimentar da população, com base na percepção das 

pessoas quanto à suficiência de alimentos, captada por questões que investigam, desde a falta 

de alimentos para as refeições, até a preocupação sobre a escassez de alimentos e as condições 

para aquisição em um futuro próximo. 

Esse desenvolvimento de um instrumento de medida se concretizou com o 

Household Food Security Survey Module – HFSSM, aplicado pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture – USDA). Com 

base em 18 itens, o instrumento de medida do HFSSM compõe uma escala capaz, não apenas 

de mensurar a magnitude do problema da insegurança alimentar na população, mas, também, 

de identificar diferentes graus de acesso aos alimentos, desde a completa satisfação das 

necessidades alimentares (segurança alimentar), até as experiências em níveis de progressiva 

gravidade de restrição de alimentos: insegurança alimentar leve, moderada e grave (SEGALL-

CORRÊA; MARIN-LEON, 2009). 

No Brasil, foi possível adaptar o HFSSM, a partir dos esforços de um grupo 

acadêmico coordenado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em conjunto 

com pesquisadores de outras cinco instituições1. Como resultado, foi elaborada e validada a 

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que também constitui uma escala 

psicométrica que se baseia na percepção de indivíduos entrevistados sobre questões 

pertinentes às condições da alimentação nos domicílios em que residem (SEGALL-CORRÊA; 

MARIN-LEON, 2009). 

 
1 Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP (coordenação), Universidade de Brasília-UNB, Universidade 

Federal da Paraíba-UFPB, Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT e Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia-INPA, e da Universidade de Connecticut-UCCON-USA (SEGALL-CORRÊA; MARIN-LEON, 

2009). 
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O desenvolvimento e validação da EBIA promoveu um grande avanço na 

mensuração da segurança alimentar para a realidade brasileira. Em 2004, a EBIA foi 

incorporada à PNAD na forma de uma pesquisa suplementar. Surgiu, assim, o primeiro 

diagnóstico, no Brasil, de segurança alimentar domiciliar, com abrangência e 

representatividade nacionais. Até o momento, o suplemento de insegurança alimentar foi 

replicado na PNAD de 2009 e 2013, com alguns aprimoramentos, fato que indica a intenção 

de um levantamento periódico de dados permitindo a avaliação de indicadores de insegurança 

alimentar no Brasil2. 

O método estabelecido define pontos de corte fixados de acordo com o registro de 

respostas positivas ou negativas em um conjunto de 14 perguntas, que foram incorporadas no 

questionário da pesquisa suplementar da PNAD. As questões são vinculadas em seu 

enunciado à falta de dinheiro para comprar comida: a) a preocupação de que o alimento 

acabe; b) a redução da quantidade de alimentos; c) deixar de fazer alguma refeição; d) comer 

menos; e) sentir fome e não comer; f) perder peso; g) quantidade de peso perdida; h) fazer 

apenas uma refeição ou ficar o dia todo sem comer; i) deixar de ter alimentação saudável e 

variada; j) não comer quantidade suficiente de comida; e k) diminuir a quantidade de 

alimentos das refeições (GOMES; PESSANHA; MITCHELL, 2010). O quadro 1 apresenta 

este conjunto de perguntas. 

 

Quadro 1 - Perguntas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar.  

 
Nº 

PERGUNTA 

 

ENUNCIADO 

1 
Nos últimos três meses, os moradores desse domicílio tiveram a preocupação de que os 

alimentos acabassem antes de poderem comprar mais comida? 

2 
Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que os moradores desse domicílio 

tivessem dinheiro para comprar mais comida? 

3 
Nos últimos três meses, os moradores desse domicílio ficaram sem dinheiro para ter uma 

alimentação saudável e variada?  

4 
Nos últimos três meses os moradores desse domicílio comeram apenas alguns alimentos que 

ainda tinham porque o dinheiro acabou?  

5 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma 

refeição porque não havia dinheiro para comprar comida?  

6 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, comeu 

menos do que achou que devia porque não havia dinheiro para comprar comida?  

7 
Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, sentiu 

fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida?  

8 

Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade, alguma vez, fez 

apenas uma refeição ao dia ou ficou um dia inteiro sem comer porque não tinha dinheiro 

para comprar comida?  

9 Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, 

 
2 Além da PNAD, questões necessárias para a aplicação da EBIA foram incorporadas na Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde de 2006 (PNDS 2006) do Ministério da Saúde, entre outras pesquisas especificas. 

                 (continua) 
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Nº 

PERGUNTA 

 

ENUNCIADO 

deixou de ter uma alimentação saudável e variada porque não havia dinheiro para comprar 

comida?  

10 
Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade, alguma vez, não 

comeu quantidade suficiente de comida porque não havia dinheiro para comprar comida?  

11 

Nos últimos três meses, alguma vez, foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições 

de algum morador com menos de 18 anos de idade, porque não havia dinheiro para comprar 

comida?  

12 
Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade deixou 

de fazer alguma refeição porque não havia dinheiro para comprar a comida?  

13 
Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade sentiu 

fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida?  

14 

Nos últimos três meses, alguma vez, algum morador com menos de 18 anos de idade fez 

apenas uma refeição ao dia ou ficou sem comer por um dia inteiro porque não havia 

dinheiro para comprar comida?  

Fonte: IBGE/ PNAD, 2004. 
 

A classificação ocorre conforme o somatório do número de respostas “sim”, 

constituindo scores de pontuação, diferenciados para domicílios com maiores de 18 anos de 

idade e sem menores de 18 anos. De acordo com o score de pontuação os domicílios são 

classificados em quatro categorias: segurança alimentar (SA), insegurança alimentar leve (IA 

leve), insegurança alimentar moderada (IA moderada) e insegurança alimentar grave (IA 

grave). O quadro 2 apresenta a pontuação para a classificação dos domicílios nas quatro 

categorias. 

 

Quadro 2 - Pontuação para classificação dos domicílios. 

 
 

Classificação 

Pontos de corte para domicílios 

Com menores de 18 anos Sem menores de 18 anos 

Segurança Alimentar 0 0 

Insegurança Alimentar Leve 1-5 1-3 

Insegurança Alimentar Moderada 6-9 4-5 

Insegurança Alimentar Grave 10-14 6-8 

Fonte: IBGE/ PNAD, 2004. 
 

Nesse sentido o desenvolvimento e validação da EBIA, que mede a experiência e 

a percepção de insegurança alimentar no nível familiar, tornou disponível um indicador direto 

das condições de disparidade alimentar e nutricional (PANIGASSI et al. 2008). Isso 

representou um grande avanço para a análise da questão de segurança alimentar e constitui 

um fomento importante para que a literatura acadêmica sobre o tema possa se desenvolver no 

país. 

  

                 (conclusão) 
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3 UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA NACIONAL 

 

Estudos sobre a insegurança alimentar no Brasil ganharam um novo impulso com 

o desenvolvimento e validação da EBIA, e sua incorporação ao questionário da PNAD. 

Apesar de terem sido produzidos trabalhos e pesquisas nas mais diversas áreas, nesta seção 

destaca-se alguns trabalhos que utilizaram uma abordagem econômica e econométrica para 

estudar os determinantes da (in)segurança alimentar. O objetivo aqui não é realizar uma 

revisão exaustiva sobre a literatura na área, mas estabelecer alguns pontos importantes que 

podem nortear a análise empírica que o presente estudo se propõe a realizar. 

Hoffmann (1995) utiliza dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

(PNSN) e análise regressões simples para inferir sobre a prevalência de desnutrição crônica e 

de retardo no crescimento entre crianças menores de cinco anos de idade. O estudo mostra 

que o fator primordial para garantir às pessoas uma alimentação adequada é o nível de renda, 

mas também demonstra que, nas regiões Norte e Nordeste, mesmo depois de descontado o 

efeito do rendimento domiciliar, a prevalência de desnutrição está associada ao menor acesso 

da população dessas regiões a serviços como saneamento, fornecimento de água tratada, 

serviços de saúde e educação. 

Resultados semelhantes são encontrados em Hoffmann (2008, 2013 e 2014). 

Nestes trabalhos foram utilizados os dados levantados pelas PNADs realizadas em 2004, 2009 

e 2013 respectivamente. O autor aplica a modelagem logit para avaliar como características 

socioeconômicas dos domicílios e dos chefes de domicílios afetam a probabilidade de 

insegurança alimentar nos domicílios brasileiros. A análise mostra que o principal 

determinante da situação de segurança alimentar é a renda domiciliar per capita, uma vez que 

os coeficientes para rendimentos mais altos foram maiores ao mesmo nível de significância 

das demais variáveis do modelo.  

Hoffmann (2008) ressalta que a residência rural (em comparação à urbana) e a 

atividade agrícola da pessoa de referência estão associadas a maior probabilidade de 

insegurança alimentar. Porém, isso está associado, em grande parte, às diferenças de renda 

domiciliar per capita (RDPC) e escolaridade, uma vez que a ambas foram bastante superiores 

em domicílios urbanos. Em contrapartida, quando os efeitos de RDPC e escolaridade são 

controlados, juntamente com os efeitos de outras variáveis incluídas nos modelos, verifica-se 

que residência rural e atividade agrícola contribuem para reduzir a insegurança alimentar. O 

autor ainda ressalta que, fixadas a RDPC e as demais variáveis incluídas no modelo de logit, o 
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acesso a alimentos é, em geral, mais fácil para pessoas com domicílio rural e ocupação 

agrícola. 

Hoffman (2008) aponta que vários trabalhos mostraram que os programas de 

transferência de renda, como o Bolsa Família, são muito bem focalizados e tiveram um papel 

importante na redução da pobreza no Brasil no período recente, considerando, portanto, que 

tais programas têm efeito importante na segurança alimentar das famílias pobres. 

 Em sua versão original, o Programa Fome Zero, propôs um conjunto de ações 

emergenciais e estruturantes como o Programa de aquisição de alimentos (PAA) e os 

Consórcios Intermunicipais de Segurança Alimentar e desenvolvimento Local (CONSADS) 

dirigidas aos territórios rurais cuja economia encontrava-se em situação de 

subdesenvolvimento, com perfil agrário/rural, numa perspectiva de solução definitiva, para as 

camadas sociais em insegurança alimentar.  

O estudo de Camelo, Tavares e Saiani (2009) avaliou o impacto do Programa 

Bolsa Família (PBF) sobre a situação de segurança alimentar dos domicílios beneficiários. 

Para este objetivo, os autores empregaram os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde de 2006 (PNDS 2006) do Ministério da Saúde e a EBIA como medida de segurança 

alimentar dos domicílios. Foram considerados também indicadores de saúde infantil, baseados 

em medidas antropométricas, e de mortalidade infantil ao nível domiciliar. 

Dentre os resultados desta avaliação, que utilizou com estratégia de identificação 

o método de propensity score matching, destaca-se a defesa que os autores fazem do PBF 

como instrumento para melhorar a condição de segurança alimentar de domicílios, uma vez 

que a maior parcela das transferências do PBF é gasta com alimentos, no entanto, afirmam 

que o Bolsa Família poderia ser mais eficaz em melhorar a condição de segurança alimentar 

de domicílios mais próximos da linha de pobreza. Isto porque, nestes casos um pequeno 

aumento da renda pode ser o suficiente para que a família em situação de vulnerabilidade 

alimentar “salte” para uma classe melhor de segurança alimentar. Em contrapartida, esse 

acréscimo de renda pode não ser suficiente para melhorar a situação alimentar de famílias 

extremamente pobres (mais longe da linha de pobreza), que apresentam um grau de 

severidade alimentar maior. 

O trabalho de Sales e Miro (2012) destacou que a renda dos domicilio possui um 

efeito direto sobre a segurança alimentar no momento em que possibilita a aquisição de 

alimentos suficientes. Para estes autores, admite-se também um efeito indireto, uma vez que a 

renda também afeta a capacidade de transporte e armazenagem de alimentos. 
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Como pode ser observado, a segurança alimentar está intimamente associada ao 

conceito de pobreza monetária, determinada diretamente pela renda ou poder aquisitivo das 

famílias e dos responsáveis pelos domicílios. A literatura nacional confirma esta hipótese ao 

estabelecer a renda domiciliar per capita (RDPC) como o principal determinante da situação 

de insegurança alimentar. Nesse contexto, as transferências condicionais do PBF se 

mostraram um dos instrumentos mais efetivos da estratégia de redução da insegurança 

alimentar no Brasil. 

Evidencia-se também que, mesmo controlando os efeitos da RDPC, há diferenças 

regionais consideráveis e efeitos importantes de outros fatores associados a características da 

pessoa de referência do domicílio. Além da escolaridade, destacam-se características que 

afetam a inserção e o nível de rendimentos no mercado de trabalho, como cor/raça, setor de 

atuação, qualidade do emprego e posição. 

Cabe ressaltar que há situações especiais nas quais o acesso a alimentos não 

depende exclusivamente da renda monetária, como é o caso da agricultura de subsistência, 

onde o acesso à terra e aos meios de produção são particularmente mais importantes do que a 

renda propriamente dita. Isso foi confirmado nos estudos de Hoffmann (2008, 2013 e 2014) e 

Sales e Miro (2012), por um efeito positivo da localização de domicílios em áreas rurais. 

A existência de água encanada e acesso a serviços de saneamento, como 

esgotamento sanitário e coleta de lixo, além do acesso à energia elétrica mostram a relevância 

da atuação do Estado na oferta de serviços básicos e os potenciais impactos sobre a condição 

de segurança alimentar. 

A coincidência entre segurança alimentar, pobreza e rural reforça a ideia de que as 

políticas de uso do enfoque territorial dirigidas aos municípios rurais devam priorizar projetos 

de segurança alimentar e o desenvolvimento rural melhora as condições de oferta de alimento 

para toda a população, as condições de renda da população rural e pode reduzir o êxodo rural. 

Assim observa-se uma convergência dos autores quanto os impactos mais severos 

da insegurança alimentar sobre os domicílios localizados no meio rural. Ortega (2010) ressalta 

que este meio é um espaço territorial estratégico para a superação da pobreza e da fome, pois 

a maior parte da pobreza se concentra nos perímetros urbanos das cidades, particularmente 

nos pequenos e médios municípios no interior do país. 
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4 ARCABOUÇO TEÓRICO  

 

Esta seção apresenta o arcabouço teórico utilizado para determinação de 

insegurança alimentar de uma família. Neste sentido, oferece algumas fundamentações 

importantes que devem ser consideradas na análise empírica que, por sua vez, estima a 

contribuição de diversas características de domicílios (e respectivos responsáveis) sobre as 

chances deste se encontrar em determinado grau de insegurança alimentar.  

O arcabouço teórico adotado no presente estudo tem como referência o modelo 

microeconômico apresentado por Rose, Gundersen e Oliveira (1998)3 que apresenta um 

conjunto de relações que determinam o consumo de nutrientes pelas pessoas de um domicílio. 

Tais relações levam em conta que uma família produz refeições combinando alimentos 

adquiridos no mercado, o tempo gasto na compra e no preparo, bem como o uso de bens 

duráveis como refrigeradores e fogões. 

Assim, uma família maximiza a utilidade derivada da satisfação das necessidades 

alimentares e dos efeitos sobre a saúde proporcionados pelo consumo de nutrientes. A 

utilidade é maximizada de acordo com a função: 

 

 𝑈 = 𝑈(𝑠, 𝑛, 𝑥, 𝑙)                                                                                                    (1) 

 

 

onde s é um vetor de gostos e preferências alimentares, n é um vetor de alimentos ou 

nutrientes, x é um vetor de outros bens e l representa o tempo alocado em atividades de lazer.   

Assume-se, ainda, que a família maximiza essa função utilidade sujeita a uma 

função de produção de refeições e a restrições de renda e tempo. A função de produção de 

alimentos é dada por: 

 

 𝐴 = 𝑓(𝑥𝑎, 𝑙𝑎, 𝑘, 𝐷)                                                                                                (2) 

 

 

onde 𝑥𝑎  representa um vetor de bens alimentícios adquiridos, 𝑙𝑎 é o tempo despedido na 

aquisição e no preparo de refeições, k é um vetor de bens de capital e capital humano, e D é 

um vetor de características demográficas do domicílio, tais como tamanho e composição da 

família. 

 
3 Rose et al. (1998) realiza uma análise dos determinantes socioeconômicos da insegurança alimentar nos Estado 

Unidos. Na análise empírica, os autores estimam um modelo logit multivariado que avalia os efeitos de 

características socioeconômicas, incluindo o status de pobreza e benefícios do Food Stamp Program, (um auxílio 

para pessoas de baixa renda ou que não tenham renda para comprar alimentos) na propensão de um domicilio 

norte-americano estar em situação de insegurança alimentar. 
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O problema de maximização do domicílio está ainda sujeito a uma restrição 

orçamentária dada por:  

 

 𝑝𝐴𝑥𝐴 + 𝑝0𝑥0 = 𝑟 + 𝑤(𝑇 − 𝑙𝐴 − 𝑙)                                                                       (3) 

 

 

onde 𝑝𝐴 é um vetor de preços dos bens de alimentação,  𝑝0 é um vetor de preços dos outros 

bens, w se refere a rendimentos do trabalho (basicamente salários), r representa rendimentos 

que não são provenientes do trabalho, T é o tempo total disponível para os membros da 

família. 

Na forma reduzida a equação por demanda de refeições é dada por:  

 

𝐴 = 𝑓(𝑝𝐴, 𝑝0, 𝑟, 𝑤, 𝑘, 𝐷)                                                                                                (4)                                                                                            

 

 

Para definir a condição de insegurança alimentar define-se uma cesta de bens 

alimentícios com determinada qualidade mínima, seja na diversidade, na quantidade de itens 

ou de nutrientes necessários para garantir uma condição saudável às pessoas da família. 

Definida como 𝛽𝑚𝑖𝑛, pode-se definir um indicador de insegurança alimentar para uma família 

𝑖, 𝐼𝑖, construindo uma dummy onde: 

 

𝐼𝑖 = 1 se 𝐵𝑖 < 𝐵𝑚𝑖𝑛                                                                                                        (5)                                                                                             

𝐼𝑖 = 0 se 𝐵𝑖 > 𝐵𝑚𝑖𝑛  

 

 

Assim, um domicílio apresentaria um indicador de insegurança alimentar se o seu 

consumo de alimentos estiver abaixo de 𝛽𝑚𝑖𝑛, esse indicador de insegurança alimentar é 

baseado em uma cesta de bens alimentícios de determinada qualidade, que por sua vez, é dada 

pelas condições apresentadas na função de demanda por refeições. 
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5 METODOLOGIA  

 

A metodologia aplicada se baseia em um modelo logit ordenado, que será 

apresentado aqui com tendo como referência os textos de Long (1997) e Long e Freese 

(2014). 

O objetivo da análise empírica realizada no presente trabalho é mensurar a 

magnitude e a significância estatística do efeito de um conjunto de características 

socioeconômicas dos domicílios e dos seus responsáveis sobre a distribuição de probabilidade 

de um indicador de insegurança alimentar. O indicador utilizado é baseado na EBIA, 

implementada a partir dos dados da Pesquisa Suplementar de Segurança Alimenar levada a 

campo pelo IBGE em conjunto com a PNAD nos anos de 2004, 2009 e 2013. 

Conforme apresentado na seção 2, esta escala estabelece pontos de corte fixados 

de acordo com o registro de respostas positivas ou negativas em um conjunto de 14 questões 

apresentadas no quadro 1. O somatório das respostas constitui scores de pontuação, 

diferenciados para domicílios com maiores de 18 anos de idade e sem menores de 18 anos. De 

acordo com essa escala os domicílios são classificados em quatro categorias: segurança 

alimentar (SA), insegurança alimentar leve (IL), insegurança alimentar moderada (IM) e 

insegurança alimentar grave (IG). 

Como é possivel perceber, a partir do indicador de (in) segurança alimentar 

baseado na EBIA tem-se uma variável qualitativa e ordenada. Nesse sentido, a análise 

empírica aqui realizada adota um modelo logit ordenado, em que o indicador de (in) 

segurança alimentar é a variável explicada. A utilização do logit ordenado em vez da versão 

multinomial, foi feita tendo em vista a clara definição de estratos ordinais relacionados à 

variável dependente. 

O modelo logit é dado por uma equação na qual uma variável latente 𝑦𝑖
∗ definida 

em um intervalo - ∞ ≤  𝑦𝑖
∗ ≤ + ∞, é dada por: 

 

𝑦∗ =  𝑥′ 𝛽 + 휀                                                                                                            (6)                                        

 

 

A variável latente é estimada por um indicador observado y, dado da seguinte 

forma: 

 

𝑦 = 𝑗 se 𝛼𝑗−1 < 𝑦∗ < 𝛼𝑗 para  𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽                                                           (7) 

 

 

Onde cada termo 𝛼𝑗, com 𝛼1 < 𝛼2 < ⋯ < 𝛼𝑗, representa um “valor de corte” ou 
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“limiar”, que delimita as categorias ordenadas da variável dependente. Adotando o 

ordenamento da escala de insegurança alimentar com quatro categorias, segurança alimentar 

(SA) e insegurança alimentar leve (IL), moderada (IM) e grave (IG), pode-se definir a relação 

da variável observada com a variável latente de acordo com a seguinte regra: 

 

𝑦 = 0, 𝑠𝑒 − ∞ ≤ 𝑦∗  ≤ 𝛼1  

𝑦 = 1, 𝑠𝑒 𝛼1 ≤ 𝑦∗  ≤ 𝛼2  

𝑦 = 2, 𝑠𝑒 𝛼2 ≤ 𝑦∗  ≤ 𝛼3                                                                                       

(8) 

𝑦 = 3, 𝑠𝑒 𝛼3 ≤ 𝑦∗  ≤ +∞  

 

 

A probabilidade de um domicílio se encontrar em determinada situação de 

segurança alimentar, dado o vetor de características x, é obtida com o seguinte 

desenvolvimento: 

 

𝑃[𝑦 = 𝑗 ⎸𝑥] = 𝑃[𝛼𝑗−1 <  𝑦∗ ≤ 𝛼𝑗 ⎸𝑥] = 𝑃[𝛼𝑗−1 <  𝑥′𝛽 + 𝑢 ≤ 𝛼𝑗 ⎸𝑥]   

𝑃[𝑦 = 𝑗 ⎸𝑥] = 𝑃[𝛼𝑗−1 −  𝑥′𝛽 < 𝑢 ≤ 𝛼𝑗 − 𝑥′𝛽 ⎸𝑥]                  

𝑃[𝑦 = 𝑗 ⎸𝑥] = 𝐹(𝛼𝑗 −  𝑥′𝛽) − 𝐹(𝛼𝑗−1 −  𝑥′𝛽)                                                       (9)  

 

 

Onde F é a função de distribuição acumulada de 𝑢, que aqui será na forma 

logística. A última expressão representa a probabilidade de um resultado particular y = j. 

Assim, aplicando tal modelo na análise empírica aqui proposta tem-se: 

 

𝑃[𝑦 = 1 ⎸𝑥] = 𝐹(𝛼1 −  𝑥′𝛽)  

𝑃[𝑦 = 2 ⎸𝑥] = 𝐹(𝛼2 −  𝑥′𝛽) − 𝐹(𝛼1 −  𝑥′𝛽)  

𝑃[𝑦 = 3 ⎸𝑥] = 𝐹(𝛼3 −  𝑥′𝛽) − 𝐹(𝛼2 −  𝑥′𝛽)  

   𝑃[𝑦 = 4 ⎸𝑥] = 1 − 𝐹(𝛼3 −  𝑥′𝛽)                                                                             (10)  

 

A estimação dos parâmetros do modelo é realizada pelo método de máxima 

verossimilhança. O logaritmo desse modelo é dado por: 

 

ln 𝐿(𝛽, 𝛼 ⎸𝑦, 𝑥) = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗 

𝑗=3

𝑗=0

𝑁

𝑖=1

ln 𝑝𝑖𝑗                                                                       (11) 

 

onde a 𝑝𝑖𝑗 é obtida na Equação (10). Esta equação é maximizada a partir de um método 

numérico para estimar os vetores 𝛼 e 𝛽, na qual as estimativas são consistentes, 

assintoticamente normais e eficientes. E as probabilidades 𝑝𝑖𝑗, são obtidas por meio da 

equação anterior (10). 
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Uma abordagem de apresentação e interpretação dos coeficientes dos modelos da 

classe logit é por meio da razão de chance ou odds ratios para a probabilidade acumulada 

(LONG, 1997). O primeiro passo é definir a chance de que um resultado, condicionado ao 

conjunto de variáveis explicativas 𝑥, seja menor ou igual a 𝑗 em detrimento de resultados 

superiores a 𝑗. Essa função de chance é dada pela razão de probabilidades: 

 

Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥) =
𝑃[𝑦𝑖 ≤  𝑗 ⎸𝑥𝑖]

𝑃[𝑦𝑖 >  𝑗 ⎸𝑥𝑖]
          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, 𝐽 − 1                                         (12) 

 

 

Com isso, pode-se calcular, inclusive, o logaritmo das chances ln Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥) =

𝛼𝑗 − 𝑥′𝛽. Desta equação, tem-se: 

 

Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥) = exp(𝛼𝑗 −  𝑥′𝛽) 

 

 

Em que o vetor de coeficiente 𝛽 é o mesmo para todas os resultados 𝑗, assumindo 

a suposição de chances proporcionais (regressões paralelas). Para o exemplo que a variável 

qualitativa se apresenta em quatro categorias ordenadas, tem-se: 

 
Ω≤1|>1(𝑥) = exp(𝛼1 − 𝑥′𝛽)

Ω≤2|>2(𝑥) = exp(𝛼2 −  𝑥′𝛽)

Ω≤3|>3(𝑥) = exp(𝛼3 −  𝑥′𝛽)

 

 

 

Para determinar o efeito de uma mudança de δ em 𝑥𝑘, calcula-se a razão de 

chance de 𝑥𝑘 da seguinte forma: 

 
Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥, 𝑥𝑘 + 𝛿)

Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥, 𝑥𝑘)
= exp(𝛿 × 𝛽𝑘)                                                                        (13) 

 

No caso de uma mudança unitária em 𝑥𝑘, a razão de chance é determinada por: 

 
Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥, 𝑥𝑘 + 1)

Ω≤𝑗|>𝑗(𝑥, 𝑥𝑘)
= exp (𝛽𝑘)                                                                               (14) 

 

 

A razão de chance também pode ser interpretada em termos percentuais, obtendo 

[(𝑒𝑥𝑝(𝛽) − 1) 𝑥 100]. Vale ressaltar a razão de chance para uma mudança em 𝑥𝑘 é derivada 

mantendo todas as demais variáveis explicativas constantes. Nesse sentido, com o objetivo de 
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avaliar o efeito líquido de cada variável, não seria interessante o cálculo das razões de chance 

para variáveis incluídas na forma polinomial ou em interação com outras variáveis (LONG; 

FREESE, 2014). 

 

5.1 Base de dados  

 

Para viabilizar a análise empírica aqui proposta, foram utilizados os microdados 

da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliares (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Estatística e Geografia (IBGE).  Em função da periodicidade com que a pesquisa suplementar 

foi levada a campo, analisou-se os anos de 2004, 2009 e 2013. 

Para esse estudo utilizam-se as informações apenas para domicílios rurais, nos 

casos de entrevista realizada e domicílios particulares e permanentes. A amostra foi 

delimitada pela restrição de que todas as informações incorporadas nas variáveis dependente e 

independentes estivessem presentes em todos os domicílios considerados. 

As variáveis explicativas empregadas na estimação desse modelo são inspiradas 

no arcabouço teórico, na literatura existente e nas possibilidades que a base de dados permite 

trabalhar. Estima-se a propensão de um domicílio apresentar um indicador de segurança 

alimentar em função de um conjunto de características do domicílio tais como rendimentos, 

capital humano, posse de bens e serviços, características demográficas entre outras. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nesta seção serão apresentadas informações que permitem verificar a situação de 

segurança alimentar nas zonas rurais brasileiras. Alguns dados irão relacionar os índices de 

segurança alimentar com características dos domicílios e de seus moradores, com o objetivo 

específico de desenhar um perfil socioeconômico básico dos domicílios e da prevalência de 

insegurança alimentar. 

Os resultados das pesquisas realizadas em 2004, 2009 e 2013 apontam para uma 

redução da prevalência de insegurança alimentar em todas as dimensões geográficas. A figura 

1 permite visualizar a redução do percentual de domicílios que reportaram algum nível de 

insegurança alimentar entre os anos de 2004, 2009 e 2013. São apresentadas as informações 

para o os domicílios rurais de todo o território nacional.  

 

Figura 1 - Prevalência de insegurança alimentar em algum nível- Rural, Brasil (2004, 2009 e 

2013).  

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE/ PNAD, 2004,2009,2013. 

 

Na Figura 1 tem-se que, em 2004, aproximadamente 44% dos domicílios rurais 

brasileiros reportaram algum grau de insegurança alimentar. Cinco anos depois, os dados da 

pesquisa de 2009 mostravam uma queda no percentual de domicílios em insegurança 

alimentar e 2013 tem-se um aumento pouco expressivo nos indicadores de insegurança 

alimentar comparados com o ano de 2009, mas, ainda assim há uma redução, quando 

comparado ao primeiro ano da pesquisa, 2004. Em 2013, a prevalência de insegurança 

alimentar nas áreas rurais do Brasil era de 36% dos domicílios.  
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Considera-se que, nas áreas rurais, o acesso a alimentos não é realizado, em 

grande medida, por meio da aquisição, como se espera que aconteça nas áreas urbanas. Nos 

domicílios rurais há a possibilidade de cultivo e as condições para que isso se realize 

dependem de uma infinidade de fatores, dentre os quais se destacam o acesso à terra e à água 

e as condições ambientais e climáticas.  

Assim, o acesso à terra e aos meios de produção como água e tecnologia, 

constituem uma importante ferramenta de redução da insegurança alimentar. E isso não é 

válido apenas para as áreas rurais, considerando que a produção de alimentos que abastece os 

domicílios urbanos também tem as áreas rurais como origem. Tais condições atribuem um 

papel importante para as políticas de convivência com a seca no semiárido, de acesso à terra, 

ao crédito rural e de assistência técnica. 

Apesar de a renda ou poder aquisitivo surgir como sendo o principal determinante 

da situação de segurança alimentar, diversos fatores também são apontados como 

determinantes da capacidade de uma família exercer o direito de ter uma alimentação 

adequada. Algumas características dos moradores, como escolaridade e inserção no mercado 

de trabalho também são importantes, pois afetam a capacidade de geração de renda no 

domicílio, a alocação de tempo entre trabalho, lazer e atividades domésticas, além de 

determinarem a forma como os indivíduos e famílias processam informações a respeito de 

uma alimentação adequada. Características demográficas dos domicílios, o acesso a serviços 

de saneamento e energia elétrica, a posse de bens duráveis como geladeiras e fogões, também 

possuem forte associação com a situação alimentar dos domicílios, como aponta a literatura.  

A Tabela 1 sumariza estatísticas descritivas (médias e proporções) relativas à estas 

características para os domicílios rurais brasileiros nos anos considerados.  
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Tabela 1 - Características de domicílios e chefes de domicílio conforme situação de segurança alimentar – Rural, Brasil (2004, 2009 e 2013). 

 Segurança Insegurança Leve Insegurança Moderada Insegurança Grave 

 2004 2009 2013 2004 2009 2013 2004 2009 2013 2004 2009 2013 

Características dos domicílios             
Nº de moradores (média) 3,4 3,2 3,1 4,3 3,9 3,8 4,5 4,1 3,8 4,8 4,3 3,8 

Nº de menores de 18 anos (média) 1,1 1,0 0,8 1,9 1,5 1,5 2,0 1,8 1,4 2,3 1,9 1,6 

Água canalizada adequada (%) 71,6 75,8 82,6 47,8 61,3 65,0 35,8 49,6 57,4 27,4 43,4 47,3 

Esgoto sanitário adequado (%) 24,8 29,0 34,2 14,0 23,3 24,2 12,5 19,7 17,8 9,7 15,4 16,4 

Coleta de lixo (%) 24,9 35,6 39,1 19,9 29,7 23,8 15,6 25,6 22,1 14,2 24,1 19,4 

Energia elétrica (%) 87,4 95,3 98,3 76,4 91,7 97,0 72,8 89,7 95,4 70,3 84,7 90,6 

Geladeira (%) 72,8 83,3 92,4 53,5 73,7 87,7 44,9 64,0 83,2 32,7 53,7 73,2 

Fogão (%) 97,1 98,3 99,1 94,4 98,1 98,1 92,2 95,4 97,2 83,8 93,5 95,4 

Características dos chefes de domicílio             
Brancos (%) 51,8 45,6 42,0 34,1 31,0 25,0 28,2 22,8% 19,3 23,3 22,8 16,6 

Mulheres (%) 13,3 16,8 20,5 12,8 17,8 23,6 14,1 23,3% 25,3 18,4 23,2 24,9 

Idade (média)  49,2 49,7 51,4 44,9 46,3 46,6 46,4 46,2 48,4 45,6 47,3 47,2 

Anos de estudo (média)  3,5 4,1 4,4 2,6 3,4 3,7 1,9 2,6 2,9 1,6 2,0 2,4 

Escolaridade (0 a 4 anos) (%) 73,5 66,1 63,0 81,6 72,8 67,0 87,3 80,0 76,1 89,6 85,5 80,3 

Escolaridade (5 a 8 anos) (%) 16,8 18,7 20,7 13,9 16,3 20,0 9,9 12,8 15,9 8,2 9,9 13,2 

Escolaridade (9 a 12 anos) (%) 7,9 12,5 13,0 4,0 9,1 11,3 2,6 6,8 7,0 2,1 4,2 5,9 

Escolaridade (13 anos ou mais) (%) 1,8 2,7 3,3 0,4 1,7 1,7 0,2 0,4 1,0 0,1 0,4 0,6 

Ocupados (%) 99,5 99,1 99,1 99,0 98,1 97,6 98,1 97,9 97,9 97,5 96,3 96,5 

Setor Agrícola (% dos ocupados) 75,1 69,6 67,4 76,1 73,1 72,1 80,9 75,8 77,3 80,5 80,9 77,4 

Setor Industrial (% dos ocupados) 9,9 12,2 13,0 11,5 11,6 11,7 7,8 10,9 12,0 9,9 10,0 11,9 

Serviços e setor público (% dos ocupados) 15,0 18,1 19,6 12,4 15,3 16,2 11,3 13,2 10,7 9,6 9,1 10,8 

Emprego Formal (% dos ocupados) 20,5 22,1 21,8 14,7 14,9 11,5 9,0 10,5 7,8 6,9 6,2 7,7 

Emprego informal (% dos ocupados) 17,3 17,5 16,2 25,3 27,3 24,9 27,3 31,8 23,4 32,2 31,6 25,9 

Func. Público ou militar (% dos ocupados) 2,1 2,7 3,3 1,3 1,9 2,4 0,8 1,3 1,9 0,6 0,9 1,1 

Conta própria (% dos ocupados)  46,0 40,9 41,2 49,0 41,8 40,8 54,7 39,2 40,4 51,0 41,8 37,2 

Empregador (% dos ocupados) 6,7 5,5 3,2 2,7 2,5 1,3 1,0 1,2 1,0 1,5 0,7 0,2 

Próprio consumo 7,2 10,7 13,7 6,7 11,0 18,5 6,8 15,1 24,8 6,9 17,9 26,8 

Aposentado (%) 28,1 27,4 31,4 17,0 18,6 21,4 16,0 16,3 20,1 15,0 15,6 16,3 
 

     

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE/ PNAD, 2004,2009,2013.  
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Observou-se um número maior de moradores por domicílio, assim como a 

prevalência de um número maior de menores em domicílios com insegurança alimentar grave 

frente àqueles em situação de vulnerabilidade alimentar menos severa. 

Quando ao acesso de serviços públicos básicos como água adequada, esgoto e 

coleta de lixo e energia elétrica e bens duráveis para elaboração de refeições como geladeira e 

fogão, houve um maior acesso por parte dos domicílios rurais e os domicílios com piores 

condições alimentares tiveram uma menor obtenção de tais serviços comparados aos 

domicílios com segurança alimentar, para todos os anos observados.  

Do perfil socioeconômico dos chefes do domicílio percebeu-se um maior número 

de mulheres, pardos e negros e com baixo nível de escolaridade nos domicílios onde a 

persistência da fome foi maior. Observou-se ainda que, quanto à ocupação do chefe de 

família, um maior número de ocupados, de empregos formais, além de uma redução na 

ocupação do setor agrícola para todos os níveis, nos domicílios em situação de segurança 

alimentar 

 

6.1 Resultados da estimação econométrica 

 

Este tópico apresenta e discute os resultados obtidos na estimação do modelo logit 

ordenado, conforme a análise empírica proposta e os objetivos do trabalho. Os coeficientes 

estimados (Coef) e respectivas estimativas de erro padrão (EP), as razões de chance (RC) e as 

variações percentuais (∆ %) na razão de chance para o modelo estimado estão apresentados 

na Tabela 2. 

 Os valores dos coeficientes na Tabela não podem ser interpretados como uma 

influência quantitativa sobre a probabilidade da situação de segurança alimentar, uma vez que 

sua relação não é linear. Para realizar inferências das variáveis explicativas sobre a 

dependente, calcula-se a razão de chance (odds ratio) para o logit por meio do antilogaritmo. 

Assim como os coeficientes estimados, as razões de chance são as mesmas para as 

diferentes categorias de (in)segurança alimentar (segurança, inseguranças leve, moderada e 

grave), devido à suposição de chances proporcionais.  

Os resultados são reportados para os anos de 2004, 2009 e 2013 e se mostraram 

condizentes com algumas expectativas formuladas a priori, baseadas na literatura pré-

existente. 

Considerando as características dos domicílios, destaca-se a renda domiciliar per 

capita (RDPC) que, como era de se esperar, constitui o principal determinante da situação de 
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segurança alimentar dos domicílios. Os coeficientes estimados e as odds ratios calculadas 

mostram que a propensão de uma família estar em uma situação de insegurança alimentar 

grave reduz sensivelmente com aumentos no nível de renda. Mantidas as demais variáveis 

constantes, em 2004, um domicílio com RDPC no 3º quartil da distribuição, possui 71,8% a 

menos em termos de razão de chances do que um domicílio no 1º quartil, de se encontrar em 

situação de insegurança alimentar mais rigorosa. Essa diferença se reduziu em anos 

posteriores. Em 2013, um domicílio com RDPC no 3º quartil da distribuição, possui 48,2% a 

menos de chance do que um domicílio no 1º quartil, de se encontrar em situação de 

insegurança alimentar grave. 

Conforme se avalia as chances de domicílios com RDPC nos quartis mais 

elevados, reduzem as chances de vulnerabilidade alimentar. Em 2004, para um domicílio com 

RDPC no quarto intervalo interquartílico da distribuição, a razão de chance de insegurança 

alimentar diminui em mais de 80% quando comparado a um domicílio no estrato mais baixo 

de renda. Em 2013, essa razão de chance se reduzia em quase 73%. 

O efeito do número de moradores no domicílio (membros na família), assim como 

a presença de crianças e jovens até 18 anos, eleva as chances de um domicílio estar em 

situação mais precária de insegurança alimentar. 

A posse de alguns bens relacionados ao preparo e conservação de alimentos 

também se mostrou importante, e estatisticamente relevante. As chances de um domicílio 

estar em situação de insegurança alimentar grave são menores quando este possui itens como 

fogão e geladeira.  

A presença de água encanada em pelo menos um cômodo do domicílio também 

apresentou um efeito redutor das chances de insegurança alimentar. A presença de 

saneamento básico, como esgotamento sanitário adequado e coleta de lixo, também se 

mostrou significante no âmbito de redução da insegurança alimentar nos anos de 2009 e 2013. 

A presença de energia elétrica também foi significativa e se mostrou relevante para redução 

de insegurança alimentar em 2009 e 2013, porém apresentou um efeito inesperado em 2004. 

Destaca-se, ainda, que as regiões NO e NE apresentaram resultados mais 

preocupantes em comparação às demais regiões avaliadas, merecendo uma atenção maior das 

políticas governamentais no sentido de assegurar condições alimentares suficientes. 

Em relação às características dos chefes de domicílio, fatores como cor e gênero 

podem ser importantes, uma vez que tais características estão associadas à inserção destes 

indivíduos no mercado de trabalho e na capacidade de obtenção de renda.  Ter declarado 



30 
 

 
 

cor/raça branca reduz as chances de estar em insegurança alimentar, em relação aos que se 

declararam negros ou pardos. Por sua vez, um chefe de domicílio do sexo feminino eleva a 

chance de insegurança alimentar, quando comparado a um domicílio chefiado por um homem. 

Em 2009, as chances de um domicílio chefiado por mulheres estar em situação de insegurança 

alimentar mais severa ultrapassaram 60% de chances maiores do que nos domicílios chefiados 

por homens. 

Como era de se esperar, uma maior escolaridade do chefe de domicílio também 

reduz, de forma crescente, as chances de o domicílio ser classificado em um nível de 

insegurança alimentar mais severo. Tal efeito foi bastante significativo nos anos analisados. 

Nos três anos, domicílios em que o chefe tinha mais de 13 anos de estudo, a chance de o 

domicílio estar na pior situação de vulnerabilidade alimentar é mais de 60% em 2004, 29% 

em 2008 e 37% em 2013 das chances de um domicílio chefiado por um indivíduo com o 

menor nível de escolaridade (que têm até 4 anos de estudo). 

A inserção do chefe de domicílio no mercado de trabalho também se mostrou 

importante. No modelo estimado a categoria de referência foram os ocupados em atividades 

voltadas para o próprio consumo e sem remuneração. Quanto a essa categoria, nos três anos 

observados, as chances dos domicílios se encontrarem em um nível mais elevado de 

insegurança alimentar foram menores para empregados formais, aposentados, empregadores e 

servidores públicos ou militares. 

Comparado a um chefe de domicílio empregado informalmente, ter um emprego 

formal reduz as chances de insegurança alimentar do domicílio rural. Em 2013, essa redução 

foi de quase 34%, enquanto que o emprego por conta própria aumenta em 18,2%, e o fato de 

ser empregador reduz em aproximadamente 50%. O setor de atividade também se mostra 

significante, mas os resultados variaram entre os anos. Em 2009 e 2013, chefes de domicílio 

empregados em atividades agrícolas reduzem a chance de insegurança alimentar mais severa, 

quando comparados aos empregados em outros setores (indústria, comércio, serviços, 

administração pública). 
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Tabela 2 - Modelo Logit Ordenado: Razões de chance (RC) e variações percentuais da RC estimadas – Brasil (Rural) 2004, 2005, 2013. 
 

 2004 2009 2013 

 Coef. (EP) RC ∆% RC Coef. (EP) RC ∆% RC Coef. (EP) RC ∆% RC 
RDPC (25º - 50º percentil) -0,721*** 0,002 0,4864 -51,36 -0,5708*** 0,002 0,565 -43,5 -0,3331*** 0,002 0,716 -28,4 

RDPC (50º - 75º percentil) -1,266*** 0,003 0,2819 -71,81 -0,9447*** 0,003 0,389 -61,1 -0,6571*** 0,003 0,518 -48,2 

RDPC (75º - 100º percentil) -2,079*** 0,003 0,1251 -87,49 -1,605*** 0,003 0,201 -79,9 -1,3061*** 0,003 0,271 -72,9 

Nº membros 0,062*** 0,001 1,0641 6,41 0,051*** 0,001 1,053 5,3 0,0681*** 0,001 1,070 7,0 

Nº de menores (< 18 anos) 0,012*** 0,001 1,0120 1,20 0,061*** 0,001 1,063 6,3 0,0081*** 0,001 1,008 0,8 

Água Adequada -0,440*** 0,002 0,6438 -35,62 -0,309*** 0,002 0,734 -26,6 -0,4081*** 0,002 0,665 -33,5 

Esgoto Adequado -0,054*** 0,003 0,9474 -5,26 0,082*** 0,002 1,086 8,6 -0,1321*** 0,002 0,876 -12,4 

Coleta de lixo 0,285*** 0,003 1,3293 32,93 0,233*** 0,002 1,263 26,3 -0,1611*** 0,002 0,852 -14,8 

Energia Elétrica 0,115*** 0,002 1,1224 12,24 -0,228*** 0,003 0,796 -20,4 -0,2701*** 0,005 0,763 -23,7 

Geladeira -0,372*** 0,002 0,6894 -31,06 -0,262*** 0,002 0,770 -23,0 -0,3131*** 0,003 0,731 -26,9 

Fogão -0,673*** 0,003 0,5100 -49,00 -0,325*** 0,005 0,722 -27,8 -0,5321*** 0,006 0,587 -41,3 

Gênero (mulher=1) 0,464*** 0,003 1,5900 59,00 0,516*** 0,003 1,676 67,6 0,2801*** 0,002 1,323 32,3 

Cor/raça (branco=1) -0,278*** 0,002 0,7575 -24,25 -0,195*** 0,002 0,823 -17,7 -0,3201*** 0,002 0,726 -27,4 

Idade 0,009*** 0,000 1,0092 0,92 0,007*** 0,000 1,007 0,7 0,0011*** 0,000 1,001 0,1 

5 a 8 anos de estudo -0,204*** 0,003 0,8157 -18,43 -0,242*** 0,002 0,785 -21,5 -0,2561*** 0,002 0,774 -22,6 

9 a 12 anos de estudo -0,401*** 0,004 0,6694 -33,06 -0,218*** 0,003 0,804 -19,6 -0,2191*** 0,003 0,803 -19,7 

13 anos de estudo ou mais -0,980*** 0,012 0,3755 -62,45 -0,345*** 0,007 0,708 -29,2 -0,4661*** 0,007 0,628 -37,2 

Agrícola -0,314*** 0,002 0,7302 -26,98 -0,069*** 0,002 0,933 -6,7 -0,0711*** 0,002 0,931 -6,9 

Informal 0,315*** 0,004 1,3698 36,98 0,181*** 0,003 1,198 19,8 0,0881*** 0,003 1,092 9,2 

Formal -0,074*** 0,004 0,9288 -7,12 -0,310*** 0,004 0,733 -26,7 -0,4151*** 0,004 0,661 -33,9 

público militar -0,212*** 0,008 0,8092 -19,08 -0,387*** 0,007 0,679 -32,1 -0,4101*** 0,006 0,664 -33,6 

Conta – Própria 0,086*** 0,003 1,0900 9,00 -0,169*** 0,003 0,845 -15,5 -0,2011*** 0,003 0,818 -18,2 

Empregador -0,573*** 0,006 0,5637 -43,63 -0,531*** 0,006 0,588 -41,2 -0,6921*** 0,008 0,500 -50,0 

Aposentado -0,295*** 0,003 0,7448 -25,52 -0,150*** 0,003 0,861 -13,9 -0,0141*** 0,003 0,986 -1,4 

Nordeste -0,078*** 0,002 0,9254 -7,46 -0,277*** 0,003 0,758 -24,2 -0,3711*** 0,003 0,690 -31,0 

Sudeste  -0,505*** 0,003 0,6033 -39,67 -0,609*** 0,002 0,544 -45,6 -1,0681*** 0,003 0,344 -65,6 

Centro Oeste -0,554*** 0,004 0,5744 -42,56 -0,638*** 0,004 0,529 -47,1 -0,6721*** 0,004 0,511 -48,9 

Sul -0,744*** 0,003 0,4753 -52,47 -1,035*** 0,003 0,355 -64,5 -0,7601*** 0,003 0,468 -53,2 

corte1 -1,772*** 0,007 -1,772   -1,059*** 0,008    -1,9401*** 0,009    

corte2 -0,485*** 0,007 -0,485   0,280*** 0,008    -0,4321*** 0,009    

corte3 0,816*** 0,007 0,816   1,319*** 0,008    0,7151*** 0,009    

Número de observações 6.904.159     7.293.357     6.936.162     

LR chi2 (28)   2.492.477,82      1776222,1     1703198,75     

Prob > chi2 0,0000     0,0000     0,0000     

Pseudo R2 0,1575     0,1226     0,1244     

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE/ PNAD, 2004,2009,2013. 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  
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7 CONCLUSÃO 

 

Com a proposta de analisar o problema da insegurança alimentar no meio rural, o 

presente trabalho estimou um modelo logit ordenado para verificar a significância estatística 

do efeito de características socioeconômicas sobre as chances de um domicílio estar em 

situação de insegurança alimentar. Foram utilizados dados do suplemento de segurança 

alimentar da PNAD, aplicada nos anos de 2004, 2009 e 2013. 

A estimação auxilia na identificação de um perfil de domicílios que possui uma 

maior propensão a se encontrar em situação de insegurança alimentar. Informação que pode 

ser bastante útil, não apenas como subsídio para pesquisas na área, mas também na 

formulação de estratégias e políticas de combate à insegurança alimentar e a fome. 

De forma isolada, o principal determinante da propensão de um domicílio se 

encontrar em situação de insegurança alimentar é a renda domiciliar per capita. Nesse sentido, 

os programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família, poderiam exercer 

efeitos significativos sobre as chances de um domicílio pobre se encontrar em situação de 

insegurança alimentar. 

A presente análise também revelou que alguns indicadores, que dependem 

diretamente da ação governamental, foram importantes e significantes para situação de 

segurança alimentar dos domicílios, como o acesso a água tratada e esgoto, escolaridade dos 

chefes do domicílio, entre outros. 

A posse de alguns bens utilizados no armazenamento e preparação de alimentos, 

assim com características socioeconômicas dos moradores e dos chefes de domicílio que 

também foram estatisticamente significativas, demonstrando que a falta de refrigerador e 

fogão no domicílio, assim como a presença do chefe da família do sexo feminino, de cor/raça 

nega ou parda, com baixa escolaridade, sem ocupação ou ocupados no setor agrícola, aumenta 

sensivelmente as chances do domicílio de apresentar algum grau de insegurança alimentar. 

De forma geral, a análise comparativa entre os anos considerados aponta para uma 

redução da incidência de insegurança alimentar na zona rural. No entanto, esse fato não 

elimina a importância e necessidade de permanente monitoramento dos determinantes da 

condição de insegurança alimentar; muito menos a necessidade da manutenção de políticas 

voltadas para a questão alimentar. 
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CAPÍTULO 2 - EFEITO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A 

PERCEPÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre os determinantes da situação de segurança alimentar de indivíduos ou 

famílias, pode-se argumentar que a renda cumpre um papel de destaque. Segundo dados 

coletados na pesquisa suplementar de segurança alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (2013), quase 23% dos domicílios brasileiros reportaram situação de 

insegurança alimentar em algum nível. (IBGE, 2014). Entre as famílias pobres, de acordo com 

a linha de pobreza de R$ 140, esse percentual era superior a 55%4. Nesse sentido, programas 

de transferência de renda para famílias pobres, como o caso do Programa Bolsa Família (PBF) 

no Brasil, deveriam possuir o potencial de reduzir a propensão das famílias beneficiadas 

quanto a situação insegurança alimentar e nutricional. 

O PBF do Governo Federal do Brasil foi instituído pela Lei nº 10.836, de 09 de 

janeiro de 2004. Trata-se de um programa de transferência de renda condicional com o intuito 

de contribui para o combate à pobreza e à desigualdade e com a finalidade de unificar a gestão 

e a execução das ações de transferência de renda de outros programas preexistentes: Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Fome Zero. O combate à fome e a promoção da 

segurança alimentar e nutricional figuram entre os objetivos básicos do PBF, conforme 

declarado no Artigo 4º do Decreto nº 5.209/2004. 

Na literatura nacional, estudos mostram evidências de impactos positivos de 

programas de transferência de renda, principalmente do PBF, sobre o gasto e o consumo de 

alimentos (RESENDE; OLIVEIRA, 2008; DUARTE; SAMPAIO; SAMPAIO, 2009), sobre a 

probabilidade de segurança alimentar (CAMELO; TAVARES; SAIANI, 2009) e sobre 

indicadores do estado nutricional das crianças e adolescentes beneficiados (PINHO NETO; 

BERRIEL, 2017). 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é investigar se o PBF reduz a 

situação de insegurança alimentar entre as famílias pobres, beneficiadas pela transferência 

condicional e direta de renda. Os dados utilizados no presente estudo são provenientes da base 

de microdados da PNAD levada a campo, em 2013. Uma vez que o indicador de insegurança 

alimentar empregado é calculado com base na escala brasileira de insegurança alimentar 

 
4 Tabulação própria com o uso dos dados da PNAD (2013). 
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(EBIA) e nas informações reportadas pelos respondentes da PNAD, o resultado de interesse 

refere-se, na verdade, a uma medida de percepção das famílias quanto a sua situação de 

insegurança alimentar. 

Em função do desenho de seleção dos beneficiários do PBF, com base em 

critérios de elegibilidade, a análise empírica realizada no presente estudo emprega o método 

de propensity score matching (PSM). O método de PSM é adequado aos objetivos uma vez 

que utiliza o pareamento (matching) com base em características observáveis e soluciona o 

problema de dimensionalidade no pareamento ao estimar o escore de propensão (propensity 

score). 

A hipótese é de que a melhora nas condições de renda das famílias pobres, por 

meio da transferência monetária do PBF, deve ter um efeito positivo sobre as condições de 

alimentação das famílias/domicílios beneficiados e sobre a percepção de segurança alimentar 

dos mesmos. Embora, também se possa considerar argumentos para que essa relação não se 

confirme, a depender da suficiência deste para melhorar significativamente as condições de 

alimentação ou da forma como as famílias utilizam o benefício. 

Este trabalho contribui com a literatura ao avaliar os efeitos do Bolsa Família, o 

maior programa de transferência condicional de renda do mundo, sobre o estado nutricional 

da população beneficiada. Alguns trabalhos nacionais já investigaram sobre os efeitos do PBF 

nas mais diversas dimensões em que o mesmo possa atuar. No entanto, quando se considera 

as questões relacionadas à nutrição da população, percebe-se ainda uma considerável carência 

de pesquisas.  

Este estudo contribui para a obtenção de efeitos diferenciados do PBF, ao fazer 

um recorte entre áreas urbanas e rurais do Brasil, que tem sido pouco explorado em estudos 

desse tipo. Tal recorte se justifica pela dinâmica diferenciada do acesso a alimentos nas duas 

áreas. No meio rural, indivíduos e famílias com acesso à terra e meios de produção garantem 

a possibilidade da produção para o próprio consumo, contornando problemas relacionados à 

insuficiência de renda na aquisição de alimentos. Nas áreas urbanas, a alternativa de produção 

para o próprio consumo é menos acessível, mas, por outro lado, a oferta de alimentos é 

relativamente maior em termos quantitativos e qualitativos. Dessa forma, restrições 

específicas em cada área podem justificar efeitos heterogêneos do programa avaliado. 

Por fim, este capítulo encontra-se dividido em seis seções, incluindo essa 

introdução. A segunda seção apresenta uma revisão da literatura sobre o tema. A terceira 

aborda a estratégia empírica que consistes na metodologia empregada. Na quarta seção 
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apresenta a base de dados. Na quinta, é feita a análise do impacto do PBF sobre o nível de 

segurança alimentar dos domicílios beneficiados e, por fim, a sexta seção é reservada às 

principais conclusões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Neste capítulo será apresentada uma síntese dos principais estudos relacionados 

ao tema, com enfoque no Programa Bolsa Família e seus impactos na segurança alimentar e 

nutricional. 

2.1 O Programa Bolsa Família 

 

Segundo Vettore e Lamarca (2011), os programas de transferência condicional de 

renda são considerados estratégias de proteção social que visam à promoção do 

desenvolvimento social e humanitário. O Programa Bolsa Família (PBF) é o maior programa 

de transferência condicional de renda do mundo, e tornou-se a abordagem padrão no Brasil, 

no que diz respeito à redução dos níveis de pobreza. 

Recentemente, o Brasil vem consolidando na última década a gestão intersetorial 

de políticas públicas, com o objetivo comum de promover a Segurança Alimentar e 

Nutricional - SAN, compreendida como: 

 

[...] a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (BRASIL, 

2006, p.4). 

 

Lemos e Moreira (2013) destacam que o Programa Bolsa Família (PBF) foi 

criado, em janeiro de 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), em substituição ao Ministério da Assistência Social e o Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), podendo ser considerado como um dos 

maiores programas lançados até hoje no país em termos de alcance social do número de 

famílias pobres atendidas. 

Assim o PBF destina-se às famílias que vivem em contextos adversos e cuja 

condição nutricional é impactada por múltiplos constrangimentos, tais como as dificuldades 

de acesso e consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequados, ressaltando o 

caráter de famílias pobres e extremamente pobres (BURLANDY, 2007). 

Sendo uma transferência de renda condicional, as famílias beneficiadas devem 

cumprir com um conjunto de condicionalidades relacionadas à educação e saúde. Na 
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educação, as crianças e os adolescentes de 6 a 17 anos deverão estar matriculados na rede de 

ensino, além de ter a frequência escolar verificada: 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos e 75% para jovens de 16 e 17 anos. Na saúde, os responsáveis devem conduzir as 

crianças menores de 7 anos a unidades de saúde e locais de vacinação, mantendo atualizado o 

calendário de imunização, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. As crianças também 

devem ter acompanhamento do seu estado nutricional e de desenvolvimento, com o peso e a 

altura acompanhados. As mulheres em idade fértil também são acompanhadas para 

identificação das gestantes e acompanhamento do pré-natal. 

Tais condicionalidades correspondem aos compromissos assumidos pelas famílias 

beneficiárias do programa. Contudo, segundo o MDS (2015), tais condicionalidades não têm 

uma lógica punitiva e, sim, de garantia de que direitos sociais básicos cheguem à população 

em situação de pobreza e extrema pobreza.  

Segundo Tavares et al. (2009), o estabelecimento de condicionalidades faz com 

que o programa se constitua numa política de longo prazo, uma vez que visa proporcionar aos 

beneficiários as condições para a geração autônoma de renda no futuro, por meio do 

investimento em capital humano. Assim, além de buscar aliviar a pobreza no curto prazo, por 

meio da transferência direta de renda, a política procura alterar estruturalmente a situação 

socioeconômica dos recipientes, ao tentar interromper o ciclo de perpetuação intergeracional 

da pobreza. 

Porém, a adesão às condicionalidades é altamente dependente do acesso aos 

serviços. Wolf e Barros Filho (2014) destacam que a qualidade e a disponibilidade dos 

serviços de saúde são a chave para alcançar as metas de saúde de qualquer programa de 

transferência condicional monetária. Portanto, a eficácia de programas como o PBF é 

diretamente proporcional à qualidade dos serviços disponíveis. Quando estas condições não 

existem, a imposição de condições não se mostrará eficaz se não for acompanhada por 

investimentos para garantir a prestação dos serviços que atendam a demanda. Nesse caso, a 

transferência de renda não gerará quaisquer resultados em termos de melhoria educacional e 

sobre a saúde/nutrição dos beneficiados. 

Um pré-requisito importante para a participação no programa é o registro no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.  Tal registro, no 

entanto, não implica na entrada imediata das famílias no programa, nem no recebimento do 

benefício. Mensalmente, o MDS seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão 

incluídas para receber o benefício. 
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O CadÚnico tem como agente operador a Caixa Econômica Federal e, uma vez 

cadastrada a família pelo município é gerado um Número de Identificação Social (NIS), que 

tem por objetivo identificá-la em todos os programas sociais, podendo, assim, evitar a 

sobreposição de ações não planejadas. Isto porque o PBF engloba todos os programas de 

transferência de renda que estavam em curso até 2004, como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e 

o Cartão Alimentação. 

Quanto ao valor do benefício recebido, este depende do perfil da família 

registrado no CadÚnico. Existem dois tipos de benefícios: básico e variável. Famílias em 

situação de extrema pobreza recebem o valor básico de R$ 70,00 mensais. Adicionalmente, o 

programa concede a todas as famílias, que tenham em sua composição, gestantes, nutrizes ou 

crianças e adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O benefício variável tem o valor R$ 32,00 

por adolescente e\ou criança e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando 

a R$ 160,00. No caso de famílias compostas por gestantes e nutrizes (mães que amamentam), 

estas podem ser pagas até nove parcelas consecutivas as gestantes e seis parcelas mensais 

consecutivas a nutrizes no valor de R$ 32,00, em ambos os casos. Domicílios beneficiados 

pelo programa que, na sua composição, tenham jovens entre 16 e 17 anos recebem R$ 38,00 

por mês, sendo que cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 76,00. 

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 

70,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 70,01 e R$ 

140,00 por pessoa. As famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua 

composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. Já as famílias em situação 

de extrema pobreza podem acumular o Benefício Básico, o Variável por criança e o Variável 

por Jovem, desde que o total do auxílio não ultrapasse o valor máximo de R$ 306,00 por mês 

e mais 1 (um) benefício para Superação da Extrema Pobreza, cujo valor varia em razão do 

cálculo realizado a partir da renda per capita da família, para que nenhuma família beneficiada 

esteja abaixo da linha de extrema pobreza. 

2.2 Literatura relacionada aos impactos do PBF sobre a segurança alimentar e 

nutricional 

 

Programas de transferência condicionada de renda são políticas sociais 

correntemente empregadas para combater e reduzir a pobreza em diversos países. No curto 

prazo, esses programas visam aliviar os problemas decorrentes da situação de pobreza, sendo 

que, no longo prazo, o objetivo é investir no capital humano, quebrando o ciclo 
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intergeracional da pobreza (DUARTE; SAMPAIO; SAMPAIO, 2009). 

Duarte, Sampaio e Sampaio (2009) ressaltam que o Programa Bolsa Família, 

assim como os programas anteriores de transferência de renda, partiu da constatação de que os 

níveis de pobreza da população brasileira não apresentaram nenhuma redução significativa 

nas últimas décadas do século XX. Nesse contexto, emerge a visão de que a política pública 

teria um papel crucial a cumprir: prevenir, enfrentar e reduzir a situação de pobreza das 

famílias. 

Alguns trabalhos nacionais já investigaram sobre os efeitos do PBF nas mais 

diversas dimensões em que o mesmo possa atuar. No entanto, quando se considera as 

questões relacionadas a nutrição da população se percebe ainda uma considerável carência de 

pesquisas. 

Wolf e Barros Filho (2014), ao avaliarem o estado nutricional dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família no Brasil, ressaltam que, apesar da expansão do PBF, ainda são 

pouca as avaliações que determinam os avanços e os desafios a serem enfrentados, bem como 

os impactos nas condições de saúde e nutrição da população.  

Camelo, Tavares e Saiani (2009) avaliaram o impacto do Programa Bolsa Família 

(PBF) sobre a situação de segurança alimentar e nutricional de crianças (de zero a seis anos) 

residentes em domicílios beneficiários. Para isso, os autores consideram medidas 

antropométricas (altura por idade, peso por idade, peso por altura e índice de massa corporal), 

o indicador de mortalidade infantil e a escala brasileira de insegurança alimentar (EBIA). Os 

dados utilizados foram extraídos da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 

(PNDS 2006) realizada pelo Ministério da Saúde. 

Pinho Neto e Burriel (2017) investigaram o efeito das transferências 

condicionadas de renda sobre o estado nutricional das crianças e adolescentes beneficiadas 

pelo Programa Bolsa Família (PBF). Neste trabalho, o estado nutricional foi mensurado para 

três grupos de idade (menores de cinco anos, 5-10 anos de idade e 10-19 anos), com base em 

quatro indicadores nutricionais recomendados pela Organização Mundial da Saúde e três 

medidas antropométricas (estatura, peso e idade). Foram utilizados os microdados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) para o biênio 2008/2009. Para realizar a estimação do efeito 

médio os autores adotam o método de Propensity Score Matching (PSM). Os resultados 

indicaram que o PBF melhorou os indicadores nutricionais daqueles que pertenciam ao grupo 

de tratamento. Além da transferência de renda, acredita-se que as condicionalidades nas áreas 

da saúde e educação possam explicar parte desse resultado. 
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O estudo de Duarte, Sampaio e Sampaio (2009) avaliou o impacto das 

transferências de renda do PBF sobre os gastos com alimentos de famílias rurais, analisando 

os dados a partir do uso do modelo de Propensity Score Matching. Os resultados apontaram 

que a maior parcela da renda das famílias é gasta com alimentação e que, portanto, o 

programa exerce um impacto positivo sobre a estrutura de consumo alimentar. 

 Ao analisar as interações entre programas de transferência condicionada de renda 

(TCR) e a segurança alimentar e nutricional (SAN), Burlandy (2007), considerou que os 

programas de TCR impactam os gastos com alimentação, especialmente quando há 

dinamismo de mercado e os investimentos com outros bens que afetam o bem-estar 

nutricional das famílias, incluindo a demanda por educação e cuidados com a saúde. No 

entanto, o impacto no estado nutricional, especialmente no crescimento infantil, não é 

evidente, pois depende de outras ações que afetam este processo, tais como a disponibilidade 

de serviços de saúde; educação; saneamento; os custos das famílias para acessá-los; o tempo 

de implementação dos programas; o valor transferido; o tamanho das famílias, além das 

regras intrafamiliares de alocação de recursos.  

Wolf e Barros Filho (2014) argumentaram ainda que, em muitos casos, o 

recebimento do benefício auferido do programa para os jovens/adolescente é inferior ao valor 

que estes receberiam no mercado de trabalho. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o PBF 

aumenta a possibilidade de acesso à renda e redução futura da pobreza, reduz a renda per 

capita familiar atual, aumentando o risco nutricional e de saúde. 

Segundo Attanasio et al. (2004), o efeito positivo das transferências do programa 

sobre o consumo pode não ocorrer de forma imediata. Isso porque a renda disponibilizada 

pelo programa não necessariamente aumenta na mesma proporção que o montante da renda 

familiar, dadas as condicionalidades do programa que podem reduzir outras fontes de renda, 

como a proveniente do trabalho infantil. Entretanto, o resultado que se espera é que as 

transferências influenciem de forma positiva o consumo e, consequentemente, o bem-estar das 

famílias beneficiadas. 

Além deste aspecto relacionado à renda, ainda há de se considerar a produção 

agrícola de subsistência que muitas vezes não é contabilizada pela renda do domicilio, mas 

que é de grande relevância para a segurança alimentar e consequentemente para os 

indicadores nutricionais das famílias, principalmente aquelas situadas nas zonas rurais onde 

tal prática é mais comum. 

Camelo, Tavares e Saiani (2009) destacaram ainda que os indicadores 
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antropométricos estão entre as medidas mais usadas na literatura para avaliar o estado 

nutricional como uma das dimensões da condição de saúde. Isso se deve ao fato de que 

ingestão inadequada de alimentos aumenta a propensão a problemas de saúde, que por sua vez 

podem levar à má absorção de nutrientes, prejudicando a própria ingestão de alimentos e o 

estado nutricional. Os principais indicadores antropométricos são: peso por altura, peso por 

idade, altura por idade e índice de massa corpórea (IMC). Tais indicadores apresentam 

vantagens em relação aos indicadores autorreportados pelo seu grau científico e técnico e, 

portanto, tendem a ser mais precisos. 

Por fim, é importante destacar que o PBF tem sido objeto de diversas avaliações 

recentes. Um consenso na literatura é a de que o programa é bem-focalizado e apresenta 

resultados expressivos sobre a redução da desigualdade e da pobreza e indigência (SOARES 

et al. 2006; TAVARES et al., 2009), porém deve-se reconhecer que ainda há limitações 

quanto à possibilidade de inferências mais conclusivas a respeito do efeito dos programas de 

transferência condicional de renda (em particular, o PBF) sobre o estado nutricional dos 

beneficiados. Nesse aspecto, este trabalho busca contribuir com o enriquecimento do debate 

acerca desse tema a partir da obtenção de novos resultados. 

Dentre as principais vantagens, sobre as pesquisas anteriormente realizadas, 

destaca-se: o uso de dados representativos da população brasileira, adoção de um método 

estatístico bastante recomendado em situações em que o grupo beneficiado não tenha sido 

aleatorizado, a possibilidade de avaliação dos impactos do programa em escala nacional. 
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3 METODOLOGIA  

 

Avaliações de políticas públicas qualificadas que produzam resultados confiáveis 

possibilitam o aprimoramento de políticas e justificam investimentos ou economia de 

recursos, já que evidenciam se os resultados esperados estão sendo alcançados e se os 

recursos estão sendo utilizados de modo eficiente. Assim, no contexto das políticas públicas, 

essas análises desempenham papel essencial na determinação e no alcance dos objetivos e das 

prioridades de governo (BRASIL, 2018). As metodologias de avaliação de impacto de 

políticas públicas apoiam-se na tentativa de se estabelecer uma relação causal entre o 

programa e os benefícios os quais a política foi desenhada visando atingir. Ou seja, se baseia 

num conceito particular de causalidade. Para A causar B, é necessário que todos os outros 

efeitos causadores de B estejam devidamente controlados, para que apenas A reste como o 

inequívoco causador do fenômeno. 

No entanto, diversos outros fatores podem influenciar e/ou confundir a relação 

causal em estudo, como por exemplo, se, no mesmo período, as famílias também tiverem 

passado por um programa de repasse de alimentos, um resultado positivo sobre o estado 

nutricional pode ser devido ao programa de intervenção alimentar, e não ao de transferência 

de renda. Dessa forma, a avaliação de impacto tem de levar em conta outros possíveis fatores 

que podem afetar as variáveis de resultado. 

 Outro fator que pode afetar as variáveis de interesse e, assim, pode confundir o 

impacto da política implementada é o fato de que os beneficiários do programa podem possuir 

determinado(s) tipo(s) de característica(s) que por si só(s) afeta(m) o resultado esperado. A 

avaliação de impacto deve separar quanto do resultado se deve ao efeito da política em 

questão e quanto se deve às características dos beneficiários selecionados. Este problema se 

chama de viés de seleção.  

Assim sendo, o papel da avaliação de impacto será o de isolar o resultado que é 

devido à política, sob análise daquilo que é consequência de eventos simultâneos. Dessa 

forma, o objetivo do trabalho empírico é isolar tal relação desses outros fatores.  

Ricarte e Monte (2016) destacam que a formulação básica do problema de 

avaliação de impacto de um programa segue algumas premissas importantes dentre elas, 

destacam-se a identificação e a aleatoriedade, abordadas em seguida. 

 

 



43 
 

 
 

3.1 Identificação 

 

Além da escolha da técnica a ser utilizada em uma avaliação de impacto, é 

importante se preocupar também com quais serão os dados utilizados e a qualidade de 

informação, portanto deve-se definir qual é a população de interesse e identificar uma parcela 

dessa população a partir do qual será selecionada a amostra. 

Segundo Cavalcanti et al. (2013), ao avaliar impacto de políticas públicas, o ideal 

seria observar um mesmo indivíduo em dois contextos semelhantes, diferindo em apenas uma 

circunstância, a própria política, ou seja:  

a) Famílias elegíveis e beneficiadas pelo programa – são aquelas que possuem todas as 

características de elegibilidade para poder participar do programa e foram 

selecionadas; 

b) Famílias elegíveis e não beneficiadas pelo programa – são aquelas que possuem todas 

as características de elegibilidade para poder participar do programa, no entanto, por 

algum motivo, não foram selecionadas. 

Onde se denomina o grupo (a) como o grupo de tratamento e o grupo (b) como o 

grupo de comparação (controle).  

Porém existe a dificuldade de encontrar um grupo de indivíduos que represente 

adequadamente o grupo controle de modo a replicar o grupo tratado (beneficiados pelo 

programa), caso este não tivesse passado pela intervenção, ou seja uma situação 

contrafactual. Para se calcular o impacto de uma política sobre um beneficiário, é preciso 

observar, ao mesmo tempo, o que aconteceu com ele ao ser atendido pela política e o que teria 

acontecido se não tivesse participado. A diferença entre o que ocorreu nessas duas situações é 

o que pode ser considerado como o efeito causado pela política, isto é, o seu impacto. No 

entanto, como observa Pinho Neto e Berriel (2017), não é possível simultaneamente observar 

ambas as situações. 

Como não é possível observar diretamente o contrafactual, esse deve ser estimado 

para se calcular o efeito causal da política pública. Assim, a causalidade e a magnitude do 

impacto podem ser identificadas ao se comparar dois grupos estatisticamente idênticos, sendo 

que um está sob a intervenção do programa e o outro tem a finalidade básica minimizar o que 

se costuma denominar de viés de seleção. 

Toma-se como exemplo o indivíduo i, com variável de interesse 𝑌(nível de 

segurança alimentar). Além disso, considera-se uma variável para captar a participação no 

programa de interesse (Programa Bolsa Família) onde, assume-se 𝑃𝐵𝐹 = 1 para os 
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indivíduos que participarem do tratamento e 𝑃𝐵𝐹 =  0 caso contrário. Considerando Y1 o 

resultado potencial dos indivíduos do grupo tratado e Y0 o resultado potencial dos indivíduos 

do grupo controle, o resultado observado para a variável de interesse pode ser representado na 

seguinte equação: 

 

𝑌𝑖 = 𝑌0,𝑖 + 𝑃𝐵𝐹𝑖(𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖 )                                                                                                                (1) 

 

Onde 𝑌𝑖 é a variável de resultado que representa o estado de segurança alimentar para cada 

indivíduo i. Se a família participou do Programa Bolsa Família (𝑃𝐵𝐹 = 1) o estado potencial 

de segurança alimentar é 𝑌1,𝑖; caso contrário (𝑃𝐵𝐹 = 0), o estado de segurança alimentar 

potencial da criança i é dado por 𝑌0,𝑖. 

Rearranjando os termos colocando 𝑌0,𝑖 em evidência temos: 

 

𝑌𝑖 = 𝑌0,𝑖 + 𝑃𝐵𝐹𝑖 . 𝑌1,𝑖 − 𝑃𝐵𝐹𝑖. 𝑌0,𝑖                                                                                                             

 𝑌𝑖 = 𝑃𝐵𝐹𝑖. 𝑌1,𝑖 + (1 − 𝑃𝐵𝐹𝑖). 𝑌0,𝑖                                                                                                       (2)                                                

 

Uma forma de verificar o efeito do programa sobre o estado nutricional de um 

indivíduo i seria comparar o resultado potencial decorrente da participação ou não de sua 

família no programa, ou seja, a diferença entre o estado de segurança alimentar potencial d0 

indivíduo 𝑖 quando sua família participa do programa e o estado nutricional potencial do 

indivíduo quando sua família não participa do programa: 

 

𝐷𝑖= 𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖                                                                                                                                           (3) 

 

Como não é possível observar uma mesma família simultaneamente participando 

e não participando do programa, o efeito deste poderia ser obtido pela comparação direta entre 

o estado nutricional médio dos indivíduos em análise, de famílias participantes do programa 

com o estado nutricional médio dos indivíduos cujas famílias não participaram do programa. 

Essa comparação é chamada efeito médio do tratamento (Average Treatment Effect, ATE): 

 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝐷𝑖) = 𝐸[𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖]                                                                                                              (4)                                             
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Que representa a média ou valor esperado e indica, portanto, efeito causal da 

participação no programa na média da população. Mesmo que o efeito causal varie entre os 

indivíduos tratados, é possível estimar o efeito médio na população pela comparação direta 

entre o grupo de tratados com um grupo de não tratados, assim teríamos: 

 

𝐴𝑇𝐸 =  𝐸[𝑌1,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 0]                                                                                (5) 

 

O primeiro termo do lado direito, 𝐸[𝑌1,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1], indica o efeito médio do 

tratamento sobre os que foram tratados; já o segundo termo, 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 0], representa o 

efeito médio daqueles que não foram tratados. No entanto, em dados de cross section, como 

os da PNAD (2013), não há dados para uma comparação direta com a situação anterior à 

inserção no programa e, além disso, cada indivíduo apresenta apenas um status (tratado ou 

não tratado). Assim, não é possível observar simultaneamente 𝑌1 𝑒 𝑌0.                

Desta forma para isolar o efeito causal do tratamento dos efeitos causados por 

outros fatores que também afetam as variáveis de resultado, é preciso considerar o 

contrafactual do participante, ou seja, o resultado esperado dos tratados caso não tivessem 

participado do tratamento, 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1]. Adicionando e subtraindo esse termo da equação 

(5) tem-se: 

 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸[𝑌1,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 0] + [𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1]]     (6) 

 

Rearranjando, 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸[𝑌1,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] + [[𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌0,𝑖 = 0]]             (7)  

 

Reescrevendo o primeiro termo do lado direito da equação (7), tem-se: 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸[𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] + [𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 0]]                                 (8)    

 

A equação anterior apresenta a diferença observada no resultado médio, 

decomposta em dois termos. O primeiro termo do lado direito (𝐸[𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1]) é o 
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efeito que se busca isolar, o efeito médio do tratamento sobre os tratados (Average Treatment 

Effect on the Treated, ATT ou 𝛥) que pode ser obtido através da equação a seguir: 

 

𝐴𝑇𝑇 = E[𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖|PBFi = 1] = E[Y1,i|PBFi = 1] − E[Y0,i|PBFi = 1]                                  (9)  

               

Onde 𝐸[𝑌1,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] é uma média observável que representa o resultado médio 

na população de indivíduos sujeitos ao tratamento PBF, que é uma média observável; 

e 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1] é o resultado médio dos indivíduos sujeitos ao tratamento, caso eles  não 

tivessem recebido o tratamento, porém este termo é não observável, mas é possível obter um 

grupo de controle que permite obter uma estimativa consistente para ele. 

O segundo termo da equação (8) denominado viés de seleção ([𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 =

1] − 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 0]]) mostra a diferença entre o contrafactual para os indivíduos cujas 

famílias participaram do programa e o resultado observado para as crianças não tratadas. Ou 

seja, corresponde à diferença de médias da variável de resultado na situação de não tratamento 

(𝑌0,𝑖), quando as famílias participaram (𝑃𝐵𝐹 = 1) ou não (𝑃𝐵𝐹 = 0) do programa. 

Entretanto, este estimador é afetado se a participação no programa não for 

aleatória. O viés incorre ao considerar que as famílias são diferentes somente por não 

participarem do tratamento, ou não participarem. Com a comparação entre os grupos pode-se 

verificar a possibilidade de diferenças pré-programa e o efeito do programa pode ser 

decorrente de variáveis como idade e escolaridade dos indivíduos (ATTANASIO et al., 

2005). 

 

3.2 Aleatoriedade 

 

A questão central na avaliação de impacto de programas é a estimação do 

resultado potencial de uma intervenção. Assim sendo, o elemento central para realizar uma 

avaliação de impacto confiável é dispor de um grupo não afetado pela intervenção que 

forneça o contrafactual para o grupo que dela participou, ou seja, a mensuração do efeito da 

política sobre o desempenho dos participantes, caso eles não tivessem participado do 

programa. Uma forma altamente robusta de contar com um grupo que represente bem esse 

contrafactual é aleatorizar a oferta da política para as unidades que estão no público elegível. 

Quando bem realizada, a aleatorização é capaz de criar um grupo de tratamento e um grupo de 
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controle cujas caraterísticas observáveis não observáveis são balanceadas entre eles (BRASIL, 

2018). 

A aleatorização garante a validade externa de uma avaliação, ou seja, permite 

estender os resultados para fora do contexto da avaliação e assim generalizar as estimativas do 

impacto do programa avaliado para outras populações e outros momentos e ao mesmo tempo 

assegura a validade interna relativa ao uso de um grupo de controle válido onde a participação 

no programa seja independente de quaisquer características dos indivíduos, observáveis ou 

não observáveis. A aleatorização deve ser feita em dois estágios: no primeiro estágio, os 

participantes são selecionados aleatoriamente de uma amostrada população relevante; no 

segundo estágio indivíduos dessa amostra são direcionados aleatoriamente para o grupo de 

tratamento e para o grupo de controle. 

Assim, quando há aleatorização na elegibilidade ao tratamento e na participação 

do programa: 

 

𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹 = 1] = [𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹 = 0]                                                                                                (10)       

 

É possível substituir o contrafactual 𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹 = 1], não observável por 

𝐸[𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹 = 0], que é observável, para estimar o ATT. Uma vez que os indivíduos com 

características observáveis idênticas possuem a mesma chance de receber o tratamento, o 

valor da variável dependente (Y) passa a ser independente da condição (tratado ou controle) 

em que ele se encontra, deste modo, o experimento aleatorizado assegura que o viés de 

seleção seja zero, e, portanto 𝐴𝑇𝐸 = 𝐴𝑇𝑇 (RICARTE E MONTE, 2016).   

Como o Programa Bolsa Família não aleatorizou a escolha de seus participantes, 

tendo em vista que a participação do programa se dá de acordo com a insuficiência da renda 

domiciliar per capita, a estimação do efeito médio de tratamento sobre os tratados da forma 

convencional pode ser viesada, ao considerar que as famílias são diferentes somente por 

receberem ou não o tratamento. 

3.3 Pareamento por score de propensão (propensity score matching - PSM) 

 

O método de PSM é definido como uma técnica para determinação de quase 

experimentos, baseada em algoritmos de pareamento de indivíduos pertencentes a grupos 

específicos (de tratamento e controle), com o objetivo de se avaliar o impacto de um 
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determinado tratamento. Assumindo, por exemplo, que o tratamento seja a participação em 

um determinado programa, caso a escolha dos participantes não tenha sido feita de forma 

aleatória, uma simples comparação entre esses dois grupos poderia ser bastante equivocada 

por pelo menos dois motivos: (i) ao analisar a diferença após o programa, os resultados 

poderiam refletir simplesmente em diferenças pré-programa; (ii) o efeito do programa pode 

ser uma função de variáveis não observáveis que podem ser diferentes entre os grupos de 

tratamento e controle.  

Com o intuito de contornar o problema do viés de seleção na construção do grupo 

de controle nos casos de programas não aleatórios, Rosenbaum e Rubin (1983) propuseram o 

método de PSM, utilizado quando se deseja agrupar indivíduos com características 

semelhantes e verificar seu comportamento diante de um determinado fator, podendo ser 

empregado na identificação dos efeitos da aplicação de programas e políticas públicas. Assim, 

esse método calcula a probabilidade condicionada de se aplicar um tratamento que é aplicado 

de forma aleatória (nem todos os elegíveis para o programa de fato o recebem), mas que é 

condicionado a um conjunto de variáveis observáveis (no caso do PBF a insuficiência da 

renda, presença de crianças no domicílio, frequência escolar, vacinação em dia etc.). 

Assim, o viés pode ser reduzido na medida em que se compara apenas grupos de 

tratamento e controle (formado por indivíduos que apresentam as características observadas 

necessárias para a participação do programa, mas que não recebem o tratamento) que sejam os 

mais parecidos possíveis. Porém, quando se tem um grande número dessas características, o 

pareamento entre os dois grupos se torna inviável.  

Este método (PSM) propõe justamente a tornar o pareamento factível. Para isso, 

deve-se fazer o pareamento entre grupos de tratamento e controle com base no escore de 

propensão (propensity score), definido como a probabilidade condicionada de receber um 

tratamento, dadas algumas características (X) de pré-tratamento observáveis. Consiste em uma 

estratégia útil para casos em que a escolha aleatória não pode ser empregada. 

Segundo Malbouisson e Tiryaki (2017), para a aplicação da técnica do PSM é 

necessário assumir determinadas hipóteses visando estimar um modelo identificado, sem os 

problemas inerentes ao viés de seleção, a dimensionalidade e a presença da heterogeneidade. 

Dentre as principais hipóteses assumidas para que o PSM seja válido está a independência 

condicional e o suporte comum. 
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3.3.1 Hipótese de independência condicional 

 

Esse teorema afirma que a adesão do programa é baseada nas características 

observadas. A hipótese requer que dado um conjunto de variáveis X, os resultados potenciais 

da variável dependente Y, sejam independentes de haver tratamento, PBF, uma vez que os 

indivíduos com características observáveis idênticas possuem a mesma chance de receber o 

tratamento.  

 

𝑃𝐵𝐹 ⊥ (𝑌0,𝑖, 𝑌1,𝑖)|𝑋𝑖                                                                                                                          (11𝑎)  

𝐸(𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹 = 1, 𝑋) = 𝐸(𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹 = 0, 𝑋)                                                                                (11𝑏) 

 

Portanto, a equação (11𝑏) reflete que a hipótese de independência condicional em 

que a esperança condicional do resultado potencial de 𝑌0,𝑖 em relação às variáveis observáveis 

X, são independentes do status de tratamento PBF. Condicionadas as variáveis escolhidas, a 

aleatoriedade aos grupos é garantida uma vez que é possível que existam indivíduos que 

apresentem essas características (X) e não são atendidos pelo programa. 

 

3.3.2 Hipótese de Suporte Comum  

 

Também conhecida como hipótese de sobreposição considerável em scores de 

propensão dos participantes e não participantes. Essa hipótese requer que sempre haja, na 

distribuição do score de propensão, observações suficientemente próximas para comparar as 

observações que recebem o tratamento das que não receberão o tratamento. É necessário, 

portanto, dispor de uma grande quantidade de participantes e não participantes para gerar uma 

região substancial de suporte comum, garantindo que os indivíduos do grupo de tratados com 

características observáveis X possam ter correspondentes no grupo de comparação (controle). 

Nesse sentido o foco desse método consiste na tentativa de capturar os efeitos 

dessas diferentes variáveis observáveis sobre a participação em um único score de propensão. 

Formalmente: 

 

𝑝(𝑋) ≡ Pr(𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1|𝑋) =  ∅(𝑓(𝑋))                                                                                           (12) 
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Em que ∅(.) é uma função de distribuição acumulada e 𝑓 (𝑋) é uma função de 

variáveis observadas, que afetam a possibilidade de participação no PBF. Na ausência de 

características comparáveis, os indivíduos são descartados, haja vista que não existe base para 

realizar a comparação. 

Atendida essa hipótese pode-se obter 𝑝(𝑋) a partir da estimação de um modelo de 

probabilidade binária probit ou logit com a variável dependente 𝑃𝐵𝐹𝑖 indicando a 

participação do indivíduo no programa. 

Com a obtenção de p(X), o Efeito Médio de Tratamento sobre os Tratados (ATT) 

pode ser obtido por meio da diferença média nos resultados do grupo de tratamento e 

controle, que apresentem escores de propensão semelhantes, como: 

 

𝐴𝑇𝑇 ≡  𝐸(𝑌1,𝑖 −  𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1 ) = 𝐸 [𝐸 (𝑌1,𝑖 − 𝑌0,𝑖|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1 , 𝑝(𝑋𝑖))]     

= 𝐸 [𝐸 (𝑌1,𝑖 |𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1 , 𝑝(𝑋𝑖)) −  𝐸 (𝑌0,𝑖 |𝑃𝐵𝐹𝑖 = 0 , 𝑝(𝑋𝑖)) |𝑃𝐵𝐹 = 1]                                  (13) 

 

Em que a primeira esperança é obtida sobre a distribuição (𝑝(𝑋𝑖)|𝑃𝐵𝐹𝑖 = 1). Em 

relação às variáveis explicativas, em X, deve-se utilizar aquelas que apresentem elevado 

poder de previsão da probabilidade de pertencer ao grupo de tratamento. 

Além disso, Smith e Tood (2005) apontam o estimador do pareamento por escore 

de propensão apresenta a seguinte estrutura: 

 

𝐴𝑇𝑇𝑃𝑆𝑀 =
1

𝑁𝑇
[∑ 𝑌1,𝑖

𝑖∈𝑇

− ∑(𝜔(𝑖, 𝑗)𝑌0,𝑗

𝑗∈𝐶

]                                                                                       (14) 

 

Onde 𝑁𝑇 é o número de indivíduos tratados pertencentes à região de suporte 

comum e 𝜔(𝑖, 𝑗) é o esquema de pesos utilizado para agregar o resultado potencial dos 

indivíduos do grupo de controle e depende do escore de propensão do participante i, 𝑃(𝑋𝑖), e 

do escore de propensão do não-participante (controle) j, 𝑃(𝑋𝑗) 

Após a previsão de 𝑝(𝑋), o próximo passo seria a construção dos grupos de 

tratamento e controle, comparando-se aquelas unidades com igual probabilidade (condicional) 

de receber o tratamento. Mas, na prática, estimar o propensity score não é suficiente, uma vez 
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que a chance de obter duas unidades com exatamente o mesmo valor para 𝑝(𝑋) seria nula, 

dado que 𝑝(𝑋) é uma variável contínua que pode assumir qualquer valor no intervalo [0,1]. 

Para estimação do ATT utilizando o PSM existem diversos métodos de 

distribuição de pesos usados na literatura. Segundo Dantas e Tannuri-Pianto (2013), 

destacam-se: 

 

a) Nearest-neighbor (vizinho mais próximo) 

 

O método do vizinho mais próximo consiste em comparar cada unidade de 

tratamento com a unidade do grupo de controle com o escore mais próximo. O ATT é obtido 

através da média das diferenças nas variáveis de interesse de tratados e não tratados. Aqui, 

cada unidade no grupo de tratados é pareada com uma unidade no grupo de não tratados, mas 

seu problema consiste em por vezes em não se obter um contrafactual bem definido, pois o 

pareamento pode ocorrer entre valores muito afastados do escore de propensão. 

 

b) Radius 

 

Consiste em determinar uma vizinhança do escore de propensão de cada unidade 

de tratamento e parear com uma unidade de controle que pertença a essa vizinhança, onde, 

quanto menor o raio da vizinhança, melhor o pareamento. Porém, o problema decorrente 

desse método é que pode não ocorrer o pareamento de algumas unidades de tratamentos, já 

que na vizinhança pode não haver nenhuma unidade de controle existente. 

 

c) Kernel 

 

É um método não paramétrico para estimar as curvas de densidade. Todas as 

unidades de tratamento são pareadas com uma média ponderada de todas as unidades de 

controle, em que os pesos são utilizados de forma inversamente proporcional à distância entre 

os escores de propensão dos grupos de tratamento e controle de forma que: 

 

𝜔(𝑖, 𝑗)𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 =
𝐾 (

𝑃𝑗 − 𝑃𝑖

𝛼𝑛
)

∑ 𝐾 (
𝑃𝑘 − 𝑃𝑖

𝛼𝑛
)𝑘∈𝐶

                                                                                                   (15) 
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Onde K (.) representa uma função kernel e 𝛼𝑛 é um parâmetro denominado janela. 

Após o pareamento por estes métodos será feito o teste de balanceamento para 

cada um deles para verificar qual se mostra o mais adequado. Para que esses estimadores 

baseados no escore de propensão possam ser considerados sem viés é necessário que as 

condições de receber o tratamento sejam exógenas. Além disso, outro ponto importante a ser 

analisado é quais variáveis incluir no modelo como vetor de controle, X. Ravallion (2008) 

destaca que variáveis não essenciais para o modelo podem prejudicar o processo de seleção 

dos escores de propensão e consequentemente as estimativas e assim, enviesar os resultados 

do efeito médio do tratamento, que é o que vai interessar. Logo, as variáveis devem ser 

escolhidas tanto pela relevância na designação e participação no tratamento, levando em 

consideração os fatores econômicos, sociais e políticos do programa, quanto nas variáveis de 

resultado, cujos impactos se desejam mensurar. 

3.4 Base de dados  

 

Nesse trabalho foram utilizados dados secundários provenientes do banco de 

dados de pessoas e domicílios da pesquisa nacional de amostra por domicílio - PNAD 

realizada em 2013 e aplicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

A estratégia de avaliação de impacto utilizada neste trabalho compara os 

resultados para os participantes do Programa Bolsa Família (o grupo de tratamento) aos de um 

grupo de comparação (o grupo de Controle), que não participaram do programa. Assim, foram 

selecionadas as famílias de todo o território nacional. 

Além do mais, foram construídas variáveis dummies para as características dos 

chefes do domicílio tais como: sexo, raça\cor, escolaridade, ocupação, aposentadoria. Das 

variáveis referentes a caraterização do domicílio destacam-se: menores de 18 anos, domicílio 

próprio, esgoto adequado, água adequada, banheiro, coleta de lixo, eletricidade, fogão, 

geladeira, regiões, renda domiciliar per capta sem o bolsa família. 

Para definir o critério de elegibilidade referente à renda dos indivíduos que 

compõem o grupo de controle e tratamento do Programa Bolsa Família utilizou-se das linhas 

de pobreza do próprio programa que as considera como extremamente pobres as famílias cuja 

renda domiciliar per capita (mensal) não ultrapasse o valor de R$ 70, e em situação de 

pobreza aquelas que possuem renda domiciliar per capita de até R$ 140, valores referentes ao 

ano de 2013. 

Como a PNAD de 2013 não possui uma questão específica sobre os benefícios do 
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PBF, foi aplicado uma variante do procedimento de identificação de beneficiários 

desenvolvido por Barros, Carvalho e Franco (2007). Basicamente, tal procedimento consiste 

na busca por valores típicos da transferência de renda do PBF, combinando valores dos 

benefícios básicos e variáveis. 

Existem dois tipos de benefícios: Básico e Variável. Famílias em situação de 

extrema pobreza recebem o valor básico de R$ 70,00 mensais. Adicionalmente, o programa 

concede a todas as famílias, que tenham em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças e 

adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O benefício variável tem o valor R$ 32,00 por 

adolescente e\ou criança e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando a 

R$ 160,00. No caso de famílias compostas por gestantes e nutrizes (mães que amamentam) 

podem ser pagas até nove parcelas consecutivas as gestantes e seis parcelas mensais 

consecutivas à nutrizes no valor de R$ 32,00 em ambos os casos. Domicílios beneficiados 

pelo programa que na sua composição tenham jovens entre 16 e 17 anos recebem R$ 38,00 

por mês, e cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 76,00. A tabela A1, 

apresentada no anexo, sumariza tais valores incorporados na variável PBF, referente ao 

benefício pago do Programa Bolsa Família. 

De acordo com a metodologia de Barros, Carvalho e Franco (2007), na base de 

microdados da PNAD, qualquer renda registrada na variável V1273 com valores idênticos aos 

valores típicos seria classificada como sendo renda do PBF e o indivíduo (e sua família) seria 

identificado como beneficiário. Além de valores atípicos pagos, foram consultados valores 

presentes na folha de pagamento do PBF (consultada no Portal da Transparência) no mesmo 

período da aplicação do questionário da PNAD5. 

Deve-se considerar que tal estratégia de identificação possui limitações. As 

pessoas erram e arredondam ao reportar sua renda. É também possível que um beneficiário do 

programa em questão tenha recebido outra renda classificável na variável V1273, ocultando a 

renda do PBF na soma. Para estes casos, a solução adotada foi a incorporação de valores 

arredondados que apareciam com maior frequência na variável V1273 considerando o limite 

pago pelo PBF. 

A identificação do efeito do PBF sobre a escolha ocupacional não é uma tarefa 

trivial, dado que há espaço para autosseleção dos indivíduos no programa. Esse problema 

torna-se complicado quando a probabilidade do indivíduo entrar no programa depende de 
 

5 O procedimento buscou valores com pelo menos 1% de frequência entre os valores pagos do programa 

conforme apontado pelo portal da transferência e como nem sempre o valor sacado pelas famílias é igual ao 

valore efetivamente pago pelo programa ainda foram incorporados valores arredondados na tentativa de 

identificar as famílias beneficiadas 
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características não observáveis, que também podem influenciar sua escolha ocupacional. A 

exposição feita na seção anterior fornece indícios de que há espaço para esse tipo de problema 

no caso do PBF. Basicamente a probabilidade de seleção vai ser maior para o domicílio 

elegível mais hábil em se tornar visível para o agente municipal. 

Quantas as variáveis explicativas empregadas na estimação desse modelo, adotou-

se variáveis comuns na literatura existente e de acordo com as possibilidades que a base de 

dados permite trabalhar, estas são apresentadas no quadro 1. Estima-se a propensão de um 

domicílio receber ser beneficiado pelo PBF em função de um conjunto de características do 

domicílio tais como renda per capita (liquida da transferência do PBF), características 

demográficas e ambientais do domicílio e perfil socioeconômico de seu chefe (escolaridade, 

idade, gênero, cor/raça).   

 

Quadro 1 - Variáveis explicativas empregadas no estudo – Brasil (2013). 

Variável Descrição 

RDPC sem BPF 
Valor da renda da família dividido pelo número de moradores do domicílio 

sem o PBF 

Nº de pessoas por domicílio Número de moradores por domicílios 

Nº de criança Dummy que assume valor 1 caso a família tenha filhos de até 14 anos 

Nº adolescente Dummy que assume valor 1 caso a família tenha filhos de 15 a 17 anos 

Região Variável multinominal para captar a região de localização do domicílio 

Localização por Zona 
Dummy quer assume valor 1 caso o domicílio estar na zona rural e 0 caso 

contrário 

Zona metropolitana 
Dummy quer assume valor 1 caso o domicílio estar na zona metropolitana e 0 

caso contrário 

Domicílio próprio 
Dummy quer assume valor 1 em caso do domicílio seja próprio e 0 caso 

contrário 

Água adequada 
Dummy quer assume valor 1 caso o domicílio tenha acesso a água em pelo 

menos um cômodo e 0 caso contrário 

Esgoto adequado 
Dummy quer assume valor 1 caso o domicílio tenha esgotamento sanitário e 

0 caso contrário 

Eletricidade 
Dummy quer assume valor 1 em caso do domicílio tenha acesso a energia 

elétrica 0 caso contrário 

Coleta de lixo 
Dummy quer assume valor 1 em caso do domicílio tenha coleta de lixo e 0 

caso contrário 

Dage1 Variável multinominal para captar a idade do chefe do domicílio 

Sexo 
Dummy do gênero do chefe que assume valor 1 para Feminino e 0 caso 

contrário 

Cônjuge  

Cor\ raça 
Dummy que assume valor 1 caso o chefe do domicílio seja branco e 0 caso 

contrário  

Escolaridade Variável multinominal para captar anos de estudo 

Ocupado 
Dummy que assume valor 1 caso chefe do domicílio esteja ocupado e 0 caso 

contrário 

Aposentado 
Dummy que assume valor 1 caso chefe do domicílio esteja ocupado e 0 caso 

contrário 

Fonte: Elaboração própria.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos com a aplicação do método de 

PSM, conforme a análise empírica proposta e os objetivos do trabalho. Utilizando os dados da 

PNAD (2013). A primeira etapa do processo consiste na estimação do propensity score. 

Nessa estimação empregou-se um modelo logit, de forma a obter a probabilidade de 

determinado domicilio ser beneficiado pelo programa. É através dessa probabilidade que se 

realiza o pareamento entre as observações. 

Os resultados para o modelo logit que calcula a probabilidade de determinado 

domicílio receber os benefícios do PBF em 2013 encontram-se na Tabela 1. É através dessa 

probabilidade que se realiza o pareamento entre as observações de beneficiários e não-

beneficiários. 

 

Tabela 1 - Modelo logit para a estimação do Propensity Score – Brasil (2013). 

Variáveis 
Total Urbano Rural 

Coef. (EP) Coef. (EP) Coef. (EP) 

LN(RDPC_semBPF) 0.130*** (0.0136) 0.123*** (0.0173) 0.111*** (0.0231) 

Nº de moradores 0.0951** (0.0298) 0.118** (0.0362) 0.0196 (0.0571) 

Nº de criança -0.0106 (0.0352) 0.0446 (0.0430) -0.108 (0.0654) 

Nº de adolescentes -0.0775 (0.0538) -0.0124 (0.0655) -0.190 (0.0986) 

Nordeste 0.532*** (0.0618) 0.646*** (0.0799) 0.266** (0.103) 

sudeste -0.0263 (0.0834) -0.0610 (0.102) 0.160 (0.167) 

Sul -0.181 (0.111) -0.143 (0.131) -0.356 (0.237) 

Centro-oeste -0.402*** (0.120) -0.311* (0.134) -0.814** (0.299) 

Rural 0.260** (0.0802)     

Rural metropolitano -0.227*** (0.0594) -0.222*** (0.0635) -0.0756 (0.233) 

Domicílio próprio 0.0549 (0.0543) 0.103 (0.0638) -0.0245 (0.110) 

Água adequada 0.0185 (0.0759) -0.115 (0.126) 0.0238 (0.0948) 

Esgoto adequado -0.294*** (0.0533) -0.252*** (0.0650) -0.339*** (0.100) 

eletricidade 0.557* (0.217) 0.766 (0.604) 0.566* (0.238) 

Colixo 0.0885 (0.0841) 0.153 (0.146) 0.105 (0.106) 

Idade (25 a 34 anos) 0.962*** (0.161) 0.937*** (0.184) 0.936** (0.356) 

Idade (35 a 49 anos) 1.429*** (0.136) 1.444*** (0.154) 1.289*** (0.306) 

Idade (50 a 64 anos) 1.419*** (0.129) 1.359*** (0.145) 1.530*** (0.299) 

Idade (65 anos ou mais) 1.223*** (0.128) 1.153*** (0.143) 1.382*** (0.299) 

mulher 0.374*** (0.0572) 0.321*** (0.0659) 0.521*** (0.126) 

cônjuge 0.358*** (0.0639) 0.208** (0.0735) 0.912*** (0.143) 

Branco 0.0134 (0.0555) 0.0285 (0.0664) -0.00164 (0.103) 

Escolaridade (5 a 8 anos)  0.985*** (0.179) 0.997*** (0.197) 0.338 (0.448) 

Escolaridade (9 a 12 anos) 0.988*** (0.178) 1.003*** (0.197) 0.341 (0.454) 

Escolaridade (13 anos ou mais)  0.751*** (0.179) 0.758*** (0.197) 0.232 (0.466) 

ocupado 0.191** (0.0615) 0.210** (0.0746) 0.0748 (0.117 ) 

aposentado 0.647** (0.232) 0.530 (0.283) 1.027* (0.454) 

_cons -4.662*** (0.319) -4.970*** (0.668) -3.428*** (0.584) 

                    (continua) 
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Variáveis 
Total Urbano Rural 

Coef. (EP) Coef. (EP) Coef. (EP) 

N 9455  6892  2563  

Wald chi2(27) 1326.93  1030.53  193.09  

Prob > chi2 0.0000  0.0000  0.0000  

Pseudo R2 0.1189  0.1350  0.0573  

Log pseudolikelihood -5520.46  -3794.39  -1674.59  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013) e uso do STATA. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

De modo geral, pelos resultados do logit estimado observa-se que as seguintes 

variáveis apresentaram relação positiva, e estatisticamente significante, com a participação no 

PBF: renda, o nº de pessoas no domicílio, residir na região Nordeste (em r elação à região 

Norte), em áreas rurais, ter energia elétrica, chefe de domicílio com menos de 65 a nos de 

idade, do sexo feminino, casado, com menos de 12 anos de estudo (especialmente em áreas 

urbanas), ocupado no mercado de trabalho (especialmente em áreas urbanas) ou aposentado 

(especialmente em áreas rurais). Por outro lado, as variáveis residir no Centro-Oeste (em 

relação à região Norte), em áreas metropolitanas e ter esgotamento considerado adequado, 

apresentaram relação negativa, e estatisticamente significante, com a participação no PBF. 

Um resultado que chama a atenção é a relação positiva entre a renda domiciliar 

per capita (sem o Bolsa Família) e a probabilidade do domicílio ser beneficiado pelo PBF. 

Deve-se ressaltar que os domicílios selecionados para a amostra apresentam renda domiciliar 

per capita inferior a linha de pobreza adotada, de R$140,00. Isso pode representar uma 

evidência de que o programa não está alcançando uma cobertura adequada entre os domicílios 

mais vulneráveis. 

A Tabela 2 mostra os resultados estimados para o efeito do PBF sobre a percepção 

de insegurança alimentar. Também são apresentados os resultados para recortes da amostra 

para áreas urbana e rural. Foram utilizadas diferentes técnicas de pareamento, como forma de 

garantir a robustez dos resultados: k-nearest neighbor (com 𝑘 =1, 3 e 5), radius matching e 

kernel matching. 

De modo geral, as estimativas do efeito do PBF sobre os indicadores de segurança 

alimentar não se mostraram estatisticamente significativas, adotando o nível de significância 

de 5%. O efeito do PBF sobre a percepção de insegurança alimentar em qualquer nível se 

apresentou com sinal contrário ao esperado, uma vez que o intuito do PBF é a redução de 

insegurança alimentar. Ao considerar os efeitos do PBF sobre a percepção de segurança 

alimentar moderada ou grave ou insegurança alimentar grave, tem-se que as estimativas foram 

estimadas com sinal esperado, mas são significantes do ponto de vista estatístico. 

                 (conclusão) 
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No caso do recorte para áreas urbanas, as estimativas do efeito do PBF sobre a 

percepção de insegurança alimentar para se mostraram bem diferentes do esperado. O sinal do 

efeito estimado é positivo e estatisticamente significante para cada um dos métodos de 

pareamento. Para outros níveis de insegurança alimentar, os sinais do ATT variaram entre os 

métodos, mas todos não se mostraram estatisticamente significantes. 

No caso do recorte para áreas rurais, as estimativas do efeito do PBF sobre a 

percepção de insegurança alimentar apresentaram o sinal esperado, no entanto, não se 

mostraram estatisticamente significantes. O mesmo foi observado para a percepção de 

insegurança alimentar moderada e grave. Por fim, as estimativas do efeito do PBF sobre a 

percepção de insegurança alimentar grave apresentaram o sinal esperado e se mostraram 

estatisticamente significativas para os métodos k-nearest neighbor com 𝑘 = 3 e 5, radius 

matching e kernel matching. 

Independentemente do método de pareamento, é imperativo verificar se o 

balanceamento das covariadas consideradas na estimação da probabilidade de participação é 

satisfeito. O balanceamento entre as covariadas é fundamental para a redução de vieses de 

seleção amostral e garantem a comparabilidade entre os grupos de beneficiados e não 

beneficiados do programa. Verifica-se que o viés padronizado é menor que 10% e que os p-

values para a diferença de média entre beneficiados e não beneficiados do PBF são menores 

que 5% do nível de significância estatística. 

 

Tabela 2 - Resultados das estimativas de propensity score matching – Brasil (2013). 

  NN(1) NN(3) NN(5) Radius Kernel 

Inseg. Alimentar 

ATT 0.0181 0.0166 0.0116 0.0192 0.0185 

EP 0.0123 0.0130 0.0125 0.0116 0.0116 

teste t 1.48 1.28 0.93 1.66 1.59 

Inseg. Alimentar moderada ou 

grave 

ATT -0.0087 -0.0088 -0.0085 -0.0097 -0.0102 

EP 0.0112 0.0117 0.0112 0.0103 0.0103 

teste t -0.78 -0.75 -0.76 -0.95 -0.99 

Inseg. Alimentar grave 

ATT -0.0119 -0.0107 -0.0109 -0.0092 -0.0089 

EP 0.0086 0.0090 0.0085 0.0078 0.0078 

teste t -1.37 -1.19 -1.27 -1.18 -1.14 

Urbano 

  NN(1) NN(3) NN(5) Radius Kernel 

Inseg. Alimentar 

ATT 0.0349 0.0367 0.0424 0.0430 0.0408 

EP 0.0150 0.0159 0.0151 0.0140 0.0141 

teste t 2.33 2.31 2.80 3.07 2.89 

Inseg. Alimentar moderada ou 

grave 

ATT 0.0033 -0.0048 -0.0026 0.0036 0.0004 

EP 0.0140 0.0146 0.0139 0.0127 0.0128 

teste t 0.24 -0.33 -0.19 0.28 0.03 

Inseg. Alimentar grave 

ATT 0.0104 0.0105 0.0080 0.0059 0.0036 

EP 0.0108 0.0113 0.0108 0.0099 0.0099 

teste t 0.96 0.92 0.74 0.59 0.36 

Rural 

                    (continua) 
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  NN(1) NN(3) NN(5) Radius Kernel 

  NN(1) NN(3) NN(5) Radius Kernel 

Inseg. Alimentar 

ATT -0.0070 -0.0198 -0.0160 -0.0191 -0.0197 

EP 0.0221 0.0234 0.0225 0.0207 0.0211 

teste t -0.32 -0.85 -0.71 -0.92 -0.94 

Inseg. Alimentar moderada ou 

grave 

ATT -0.0160 -0.0365 -0.0333 -0.0233 -0.0252 

EP 0.0190 0.0203 0.0194 0.0179 0.0182 

teste t -0.84 -1.8 -1.71 -1.3 -1.39 

Inseg. Alimentar grave 

ATT -0.0239 -0.0358 -0.0352 -0.0261 -0.0259 

EP 0.0135 0.0147 0.0141 0.0129 0.0132 

teste t -1.77 -2.43 -2.49 -2.02 -1.97 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013) e uso do STATA (psmatch2). 

 

As Tabelas A2, A3 e A4, constantes no anexo, mostram o teste de diferença das 

médias antes e depois do pareamento para diferentes recortes (geral, urbano e rural). A 

hipótese nula do teste é que a diferença das médias é zero, ou seja, as médias dos dois grupos 

são estatisticamente iguais. É possível observar que, antes do pareamento dos métodos aqui 

adotados, k-nearest neighbor (com 𝑘 =1, 3 e 5), radius matching e kernel matching, todas as 

médias foram estatisticamente diferentes com exceção da variável eletricidades. Porém, 

depois de pareados, percebe-se que em quase todos os casos tem-se um pareamento com um 

bom balanceamento das variáveis, já que as variáveis não são mais estatisticamente 

significativas ao nível de 5%, rejeitando a hipótese nula de igualdade das médias dos dois 

grupos. Estes resultados foram bastante semelhantes para os diferentes métodos de 

pareamentos testados, comprovando a robustez do teste de balanceamento.  

Quanto à análise gráfica das curvas de densidades do propensity score, as Figuras 

A1, A2 e A3, dispostas no anexo, permite verificar que, para amostra geral, o método de 

pareamento k-nearest neighbor com 𝑘 = 3 demonstrou um melhor ajuste, com a sobreposição 

das curvas de densidade entre os grupos de tratamento e controle, ou seja, a região de suporte 

comum ocorre na extensão de todo o gráfico. Considerando os recortes amostrais para as 

áreas rurais e urbanas, o método de radius matching indicou que o pareamento foi bem 

executado. 

  

                 (conclusão) 



59 
 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho busca contribuir com a literatura a respeito da avaliação de políticas 

públicas na área da segurança alimentar, mais especificamente a respeito do Programa Bolsa 

Família implantado pelo governo Federal, em 2004. Para tal propósito, objetivou-se trazer 

novas evidências do papel do programa no Brasil, tanto no acesso à alimentação, como, 

consequentemente, nas melhorias de redução da pobreza.  

A metodologia utilizada baseou-se no pareamento por escore de propensão 

aplicado a dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, através da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, no ano de 2013 e buscou captar o 

efeito da programa de transferência de renda condicionada sobre o estado de insegurança 

alimentar dividido em três subgrupos; insegurança, insegurança moderada ou grave e por 

último sobre insegurança grave, nas chances dos domicílios melhorarem o seu estado de 

vulnerabilidade alimentar. 

Contudo, não foi possível encontrar evidências significativas de que o programa 

Bolsa Família melhore a situação de segurança alimentar das famílias beneficiadas pelo 

programa em relação àquelas que tinham características idênticas, mas que não foram 

selecionadas para receber o benefício, uma vez que, de modo geral, os resultados se 

apresentaram estatisticamente não significativos. Porém, alguns resultados mostraram que o 

programa tem a capacidade de reduzir a insegurança alimentar na sua forma mais severa em 

domicílios situados em zonas rurais. Esse resultado demostra que existe a possibilidade de 

ganhos com uma melhor focalização do PBF, de forma a melhorar as condições de 

alimentação destes domicílios em situação mais vulnerável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa dissertação é composta de dois capítulos que, abordam a problemática da 

segurança alimentar, sendo o primeiro relacionado aos fatores condicionantes desta, e o 

segundo acerca do impacto do programa sobre o estado de insegurança alimentar. Foram 

utilizadas metodologias diferentes, com objetivo de conhecer o perfil desta situação de 

vulnerabilidade alimentar, além de analisar se o PBF é capaz de influenciar esta situação. Para 

cumprir o objetivo proposto, a medida de insegurança alimentar utilizada neste trabalho foi 

baseada na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA, elaborada pelo IBGE. O 

diagnóstico da segurança alimentar apontou que o problema brasileiro está assentado na falta 

de poder aquisitivo para a manutenção da sua sobrevivência, uma vez que os alimentos estão 

disponíveis mas não são acessíveis à população de renda mais baixa. 

No capítulo 01 “condicionantes socioeconômicos da (in)segurança alimentar em 

domicílios rurais” foram analisados os aspectos socioeconômicos condicionantes do estado de 

segurança alimentar dos domicílios brasileiros rurais para os anos de 2004, 2009 e 2013. 

Utilizou-se a o método logit ordenado, empregado devido a característica de ordenamento dos 

níveis de severidade de insegurança alimentar. O determinante isolado mais importante é, sem 

dúvida, a renda domiciliar per capita (RDPC). No entanto, os resultados da estimação 

demonstraram que controlando o efeito da RDPC, verifica-se que há diferenças regionais e 

efeitos importantes das características socioeconômicas da pessoa de referência do domicílio, 

tais como, escolaridade, sexo, cor/raça, ocupação, além de fatores que dependem da atuação 

do Estado, em promover serviços básicos de fornecimento de água, saneamento, educação etc. 

que também influenciam o estado de segurança alimentar das famílias brasileiras. 

No capítulo 02 “efeito do programa bolsa família sobre a percepção de 

insegurança alimentar” foi avaliado o impacto do PBF sobre o estado de segurança alimentar 

dos domicílios brasileiros beneficiados pelo programa. Para tanto, utilizou-se o método 

Propensity Score Matching para computar o efeito médio do tratamento sobre os tratados nas 

áreas rurais e urbanas do Brasil. Em geral, o efeito médio do tratamento sobre os tratados 

(average treatment effect on the treated – ATT) foi estimado utilizando diferentes algoritmos 

de pareamento, como forma de verificar a robustez dos resultados. Por sua vez, os resultados 

encontrados mostram que, na amostra sem o recorte por área, o PBF não apresenta efeitos 

estatisticamente significantes sobre nenhum nível de insegurança alimentar. Nas áreas 

urbanas, quando considerado o efeito do PBF sobre insegurança alimentar em qualquer nível, 
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este se mostrou significante, mas em um sentido oposto ao esperado. Para os níveis de 

insegurança moderada e grave os efeitos foram estimados com sinal correto, porém, não 

significantes do ponto de vista estatístico. Nas áreas rurais, os efeitos do PBF estimados 

corresponderam ao sinal esperado, mas foram estatisticamente significantes apenas sobre o 

nível de insegurança alimentar grave.  

Por fim, o fato é que a fome ainda está longe de ser superada, tanto no Brasil, 

como no mundo, e o conhecimento dos sucessos e fracassos de políticas e programas públicos 

voltados para esta temática deve servir de instrumento para elaboração de ações 

governamentais futuras. Cabe ao governo e à sociedade proporcionar à população que sofre 

de insegurança alimentar meios concretos para construir sua própria capacidade em alimentar-

se, com dignidade, estabelecendo um modelo de desenvolvimento humano sustentável, que se 

traduza em estratégias nacionais integradas, de promoção de Segurança Alimentar e 

Nutricional, promovendo, assim, seus direitos à soberania alimentar. 
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Tabela A1 - Valores utilizados para captar a variável Referente ao Programa Bolsa família- 

Brasil, (2013). 
Valores pagos do PBF 

(valores expressos em R$) 
Tipos de Benefício ou Valores* 

32 1 variável 

38 1 BVJ 

64 2 variáveis 

70 Básico ou 1 variável + 1 BVJ 

76 2 BVJ 

96 3 variáveis 

100 valor arredondado 

102 Básico+ 1variável ou 2 variáveis + 1 BVJ 

108 Básico + 1 BVJ ou 1 variável + 2 BVJ 

112 valor com mais de 1% na frequência de benefícios pagos ao bolsa família  

128 4 variáveis 

134 Básico + 2 variáveis ou 3 variáveis + 1 BVJ 

140 Básico + 1 variável + 1 BVJ ou 2 variáveis + 2 BVJ 

142 valor com mais de 1% na frequência de benefícios pagos ao bolsa família  

146 Básico + 2 BVJ 

150 valor arredondado 

160 5 variáveis 

166 Básico + 3 variáveis ou 4 variáveis + 1 BVJ 

172 Básico + 2 variáveis + 1 BVJ ou 3 variáveis + 2 BVJ 

178 Básico + 1 variável + 2 BVJ 

182 valor arredondado 

198 Básico + 4 variáveis ou 5 variáveis + 1 BVJ 

200 valor arredondado 

202 valor com mais de 1% na frequência de benefícios pagos ao bolsa família  

204 Básico + 3 variáveis + 1 BVJ ou 4 variáveis + 2 BVJ 

210 Básico + 2 variáveis + 2 BVJ 

212 valor com mais de 1% na frequência de benefícios pagos ao bolsa família  

230 Básico + 5 variáveis 

236 Básico + 4 variáveis + 1 BVJ ou 5 variáveis + 2 BVJ 

242 Básico + 3 variáveis + 2 BVJ 

250 valor arredondado 

268 Básico + 5 variáveis + 1 BVJ 

274 Básico + 4 variáveis + 2 BVJ 

282 valor com mais de 1% na frequência de benefícios pagos ao bolsa família  

300 valor arredondado 

306 Básico + 5 variáveis + 2 BVJ 
Fonte: elaboração própria de acordo com os valores pagos apresentados no portal da transparência e valores 

típicos do Programa Bolsa Família para o ano de 2013. 

* A sigla BVJ é referente ao benefício variável jovem.  



68 
 

 
 

Tabela A2 - Teste de comparação de média das variáveis observadas antes e depois do pareamento por nearest-neighbor, Radius e Kernel – Geral, Brasil, 

(2013). 

  não pareado Pareado 

    NN1 NN3 NN5 Radius Kernel 

  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  

LN(rdpc_sem PBF) 3,14 1,91 0,00 3,00 3,06 0,21 3,14 3,14 0,97 3,14 3,14 0,91 3,14 3,15 0,90 3,14 3,15 0,75 

Nº Pessoas ∕ dom 4,34 3,38 0,00 4,21 4,30 0,04 4,33 4,37 0,37 4,33 4,38 0,26 4,33 4,36 0,54 4,33 4,37 0,32 

Nº criança 1,83 1,24 0,00 1,76 1,82 0,10 1,83 1,87 0,24 1,83 1,89 0,09 1,83 1,86 0,29 1,83 1,87 0,20 

Nº adolescente 0,34 0,24 0,00 0,33 0,34 0,27 0,34 0,34 0,64 0,34 0,35 0,57 0,34 0,35 0,45 0,34 0,35 0,35 

Ne 0,59 0,41 0,00 0,55 0,55 0,76 0,59 0,57 0,13 0,59 0,57 0,15 0,59 0,57 0,06 0,59 0,57 0,10 

Sde 0,12 0,21 0,00 0,13 0,13 0,66 0,12 0,13 0,63 0,12 0,12 0,87 0,12 0,12 0,81 0,12 0,12 0,90 

Sul 0,05 0,09 0,00 0,05 0,05 0,50 0,05 0,05 0,46 0,05 0,05 0,47 0,05 0,05 0,58 0,05 0,05 0,61 

Co 0,03 0,08 0,00 0,04 0,03 0,64 0,03 0,03 0,69 0,03 0,03 0,65 0,03 0,03 0,78 0,03 0,03 0,71 

Rural 0,36 0,22 0,00 0,33 0,32 0,83 0,36 0,34 0,17 0,36 0,34 0,13 0,36 0,34 0,15 0,36 0,34 0,24 

Rural metro 0,20 0,32 0,00 0,21 0,21 0,93 0,20 0,20 0,66 0,20 0,20 0,53 0,20 0,20 0,45 0,20 0,20 0,53 

Domicilio próprio 0,75 0,72 0,00 0,74 0,73 0,35 0,75 0,73 0,13 0,75 0,73 0,10 0,75 0,74 0,34 0,75 0,74 0,35 

Água adequada 0,84 0,89 0,00 0,85 0,84 0,63 0,84 0,83 0,87 0,84 0,84 0,79 0,84 0,84 0,53 0,84 0,84 0,53 

Esgoto adequado 0,32 0,46 0,00 0,34 0,34 0,48 0,32 0,33 0,32 0,32 0,33 0,29 0,32 0,33 0,32 0,32 0,33 0,45 

Eletricidade 0,99 0,99 0,20 0,99 0,99 0,81 0,99 0,99 0,61 0,99 0,99 0,76 0,99 0,99 0,47 0,99 0,99 0,51 

Coleta de lixo 0,70 0,81 0,00 0,72 0,72 0,89 0,70 0,71 0,50 0,70 0,71 0,36 0,70 0,71 0,45 0,70 0,71 0,55 

Dage1 0,04 0,07 0,00 0,05 0,05 1,00 0,04 0,05 0,66 0,04 0,05 0,39 0,04 0,05 0,43 0,04 0,05 0,43 

Dage2 0,27 0,23 0,00 0,27 0,27 0,84 0,27 0,28 0,69 0,27 0,28 0,44 0,27 0,28 0,63 0,27 0,28 0,52 

Dage3 0,44 0,34 0,00 0,43 0,44 0,60 0,44 0,45 0,79 0,44 0,44 0,98 0,44 0,44 0,84 0,44 0,44 0,89 

Dage4 0,22 0,25 0,00 0,23 0,22 0,81 0,22 0,22 0,97 0,22 0,21 0,72 0,22 0,22 0,87 0,22 0,22 0,93 

Mulher 0,44 0,48 0,00 0,44 0,45 0,42 0,44 0,45 0,32 0,44 0,45 0,41 0,44 0,44 0,56 0,44 0,44 0,59 

Cônjuge 0,69 0,52 0,00 0,67 0,68 0,60 0,69 0,69 0,70 0,69 0,69 0,67 0,69 0,69 0,68 0,69 0,69 0,80 

Branco 0,24 0,29 0,00 0,24 0,22 0,19 0,24 0,23 0,40 0,24 0,23 0,47 0,24 0,23 0,28 0,24 0,22 0,23 

Descol1 0,56 0,49 0,00 0,54 0,55 0,44 0,56 0,55 0,86 0,56 0,55 0,59 0,56 0,55 0,61 0,56 0,55 0,55 

Descol2 0,28 0,25 0,02 0,28 0,28 0,87 0,28 0,28 0,92 0,28 0,28 0,54 0,28 0,28 0,66 0,28 0,28 0,52 

Descol3 0,16 0,21 0,00 0,17 0,16 0,59 0,16 0,16 0,53 0,16 0,16 0,64 0,16 0,16 0,56 0,16 0,16 0,64 

Ocupado 0,58 0,35 0,00 0,56 0,56 0,84 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58 0,69 0,58 0,58 0,70 0,58 0,58 0,87 

Aposentado 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,68 0,02 0,01 0,43 0,02 0,01 0,50 0,02 0,02 0,59 0,02 0,01 0,59 

Ps R2 0,121 
 

  0,003 
 

  0,003 
 

  0,003     0,002 
 

  0,002 
 

  

LR chi2 1512,92   0,00 24,27   0,62 25,06   0,57 24,95   0,58 22,88   0,69 21,80   0,75 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013).       
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Tabela A3 - Teste de comparação de média das variáveis observadas antes e depois do pareamento por nearest-neighbor, Radius e Kernel – RURAL, Brasil, 

(2013).  
não pareado Pareado  

  NN1 NN3 NN5 Radius Kernel  
Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  

LN(rdpc_sem PBF) 3,14 1,91 0,00 3,00 3,06 0,21 3,14 3,14 0,97 3,14 3,14 0,91 3,14 3,15 0,90 3,14 3,15 0,75 

Nº Pessoas ∕ dom 4,34 3,38 0,00 4,21 4,30 0,04 4,33 4,37 0,37 4,33 4,38 0,26 4,33 4,36 0,54 4,33 4,37 0,32 

Nº criança 1,83 1,24 0,00 1,76 1,82 0,10 1,83 1,87 0,24 1,83 1,89 0,09 1,83 1,86 0,29 1,83 1,87 0,20 

Nº adolescente 0,34 0,24 0,00 0,33 0,34 0,27 0,34 0,34 0,64 0,34 0,35 0,57 0,34 0,35 0,45 0,34 0,35 0,35 

Ne 0,59 0,41 0,00 0,55 0,55 0,76 0,59 0,57 0,13 0,59 0,57 0,15 0,59 0,57 0,06 0,59 0,57 0,10 

Sde 0,12 0,21 0,00 0,13 0,13 0,66 0,12 0,13 0,63 0,12 0,12 0,87 0,12 0,12 0,81 0,12 0,12 0,90 

Sul 0,05 0,09 0,00 0,05 0,05 0,50 0,05 0,05 0,46 0,05 0,05 0,47 0,05 0,05 0,58 0,05 0,05 0,61 

Co 0,03 0,08 0,00 0,04 0,03 0,64 0,03 0,03 0,69 0,03 0,03 0,65 0,03 0,03 0,78 0,03 0,03 0,71 

Rural 0,36 0,22 0,00 0,33 0,32 0,83 0,36 0,34 0,17 0,36 0,34 0,13 0,36 0,34 0,15 0,36 0,34 0,24 

Rural metro 0,20 0,32 0,00 0,21 0,21 0,93 0,20 0,20 0,66 0,20 0,20 0,53 0,20 0,20 0,45 0,20 0,20 0,53 

Domicilio próprio 0,75 0,72 0,00 0,74 0,73 0,35 0,75 0,73 0,13 0,75 0,73 0,10 0,75 0,74 0,34 0,75 0,74 0,35 

Água adequada 0,84 0,89 0,00 0,85 0,84 0,63 0,84 0,83 0,87 0,84 0,84 0,79 0,84 0,84 0,53 0,84 0,84 0,53 

Esgoto adequado 0,32 0,46 0,00 0,34 0,34 0,48 0,32 0,33 0,32 0,32 0,33 0,29 0,32 0,33 0,32 0,32 0,33 0,45 

Eletricidade 0,99 0,99 0,20 0,99 0,99 0,81 0,99 0,99 0,61 0,99 0,99 0,76 0,99 0,99 0,47 0,99 0,99 0,51 

Coleta de lixo 0,70 0,81 0,00 0,72 0,72 0,89 0,70 0,71 0,50 0,70 0,71 0,36 0,70 0,71 0,45 0,70 0,71 0,55 

Dage1 0,04 0,07 0,00 0,05 0,05 1,00 0,04 0,05 0,66 0,04 0,05 0,39 0,04 0,05 0,43 0,04 0,05 0,43 

Dage2 0,27 0,23 0,00 0,27 0,27 0,84 0,27 0,28 0,69 0,27 0,28 0,44 0,27 0,28 0,63 0,27 0,28 0,52 

Dage3 0,44 0,34 0,00 0,43 0,44 0,60 0,44 0,45 0,79 0,44 0,44 0,98 0,44 0,44 0,84 0,44 0,44 0,89 

Dage4 0,22 0,25 0,00 0,23 0,22 0,81 0,22 0,22 0,97 0,22 0,21 0,72 0,22 0,22 0,87 0,22 0,22 0,93 

Mulher 0,44 0,48 0,00 0,44 0,45 0,42 0,44 0,45 0,32 0,44 0,45 0,41 0,44 0,44 0,56 0,44 0,44 0,59 

Cônjuge 0,69 0,52 0,00 0,67 0,68 0,60 0,69 0,69 0,70 0,69 0,69 0,67 0,69 0,69 0,68 0,69 0,69 0,80 

Branco 0,24 0,29 0,00 0,24 0,22 0,19 0,24 0,23 0,40 0,24 0,23 0,47 0,24 0,23 0,28 0,24 0,22 0,23 

Descol1 0,56 0,49 0,00 0,54 0,55 0,44 0,56 0,55 0,86 0,56 0,55 0,59 0,56 0,55 0,61 0,56 0,55 0,55 

Descol2 0,28 0,25 0,02 0,28 0,28 0,87 0,28 0,28 0,92 0,28 0,28 0,54 0,28 0,28 0,66 0,28 0,28 0,52 

Descol3 0,16 0,21 0,00 0,17 0,16 0,59 0,16 0,16 0,53 0,16 0,16 0,64 0,16 0,16 0,56 0,16 0,16 0,64 

Ocupado 0,58 0,35 0,00 0,56 0,56 0,84 0,58 0,58 0,60 0,58 0,58 0,69 0,58 0,58 0,70 0,58 0,58 0,87 

Aposentado 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,68 0,02 0,01 0,43 0,02 0,01 0,50 0,02 0,02 0,59 0,02 0,01 0,59 

Ps R2 0,120 
 

  0,000 
 

  0,000 
 

  0,000 
 

  0,000 
 

  0,000 
 

  

LR chi2 1512,92 
 

0,00 24,27 
 

0,62 25,06 
 

0,57 24,95 
 

0,58 22,88 
 

0,69 21,80 
 

0,75 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013).       
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Tabela A4 - Teste de comparação de média das variáveis observadas antes e depois do pareamento por nearest-neighbor, Radius e Kernel – URBANO, Brasil, 

(2013). 

      Pareado 

 Não pareado NN1 NN3 NN5 Radius Kernel 

 Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  Tratado Controle p>t  

LN(rdpc_sem PBF) 3,09 1,70 0,00 2,98 3,02 0,49 3,09 3,10 0,87 3,09 3,11 0,70 3,09 3,10 0,86 3,08 3,11 0,72 

Nº Pessoas ∕ dom 4,36 3,18 0,00 4,20 4,28 0,17 4,35 4,33 0,69 4,35 4,33 0,76 4,35 4,33 0,66 4,34 4,34 1,00 

Nº criança 1,91 1,13 0,00 1,80 1,86 0,20 1,90 1,89 0,73 1,90 1,89 0,69 1,90 1,89 0,77 1,90 1,90 0,94 

Nº adolescente 0,34 0,22 0,00 0,33 0,35 0,44 0,34 0,34 0,92 0,34 0,35 0,70 0,34 0,35 0,78 0,34 0,35 0,70 

Ne 0,57 0,38 0,00 0,55 0,55 0,98 0,57 0,57 0,64 0,57 0,56 0,43 0,57 0,55 0,15 0,57 0,55 0,19 

Sde 0,14 0,25 0,00 0,15 0,15 0,90 0,14 0,13 0,67 0,14 0,14 0,97 0,14 0,14 0,74 0,14 0,14 0,85 

Sul 0,06 0,10 0,00 0,06 0,06 0,80 0,06 0,06 0,77 0,06 0,06 0,78 0,06 0,06 0,63 0,06 0,06 0,63 

Co 0,04 0,09 0,00 0,05 0,05 0,83 0,04 0,04 0,79 0,04 0,04 0,94 0,04 0,04 0,87 0,04 0,04 0,91 

Rural metro 0,29 0,39 0,00 0,30 0,30 0,87 0,29 0,29 0,65 0,29 0,29 0,63 0,29 0,30 0,57 0,29 0,29 0,57 

Domicilio próprio 0,71 0,69 0,22 0,70 0,69 0,46 0,71 0,69 0,31 0,71 0,70 0,54 0,71 0,70 0,46 0,71 0,70 0,45 

Água adequada 0,93 0,96 0,00 0,94 0,94 0,80 0,93 0,94 0,32 0,93 0,94 0,40 0,93 0,94 0,43 0,93 0,94 0,46 

Esgoto adequado 0,37 0,51 0,00 0,39 0,38 0,61 0,37 0,38 0,60 0,37 0,38 0,74 0,37 0,38 0,72 0,37 0,38 0,76 

Eletricidade 1,00 1,00 0,13 1,00 1,00 0,74 1,00 1,00 0,74 1,00 1,00 0,79 1,00 1,00 0,87 1,00 1,00 0,87 

Coleta de lixo 0,96 0,97 0,02 0,96 0,96 0,76 0,96 0,96 0,90 0,96 0,96 0,72 0,96 0,96 0,90 0,96 0,96 0,96 

Dage1 0,05 0,08 0,00 0,05 0,06 0,64 0,05 0,05 0,93 0,05 0,05 0,76 0,05 0,05 0,51 0,05 0,05 0,51 

Dage2 0,29 0,22 0,00 0,28 0,29 0,54 0,29 0,29 0,94 0,29 0,28 0,65 0,29 0,29 0,85 0,29 0,29 0,90 

Dage3 0,42 0,32 0,00 0,42 0,42 0,78 0,42 0,43 0,50 0,42 0,43 0,55 0,42 0,43 0,76 0,42 0,43 0,66 

Dage4 0,21 0,25 0,00 0,22 0,21 0,45 0,21 0,21 0,82 0,21 0,21 0,75 0,21 0,21 0,83 0,21 0,21 0,97 

Mulher 0,55 0,55 0,88 0,55 0,57 0,32 0,55 0,56 0,62 0,55 0,56 0,49 0,55 0,56 0,62 0,55 0,56 0,63 

Cônjuge 0,60 0,45 0,00 0,59 0,59 0,69 0,60 0,60 0,73 0,60 0,59 0,63 0,60 0,60 0,89 0,60 0,60 0,97 

Branco 0,25 0,32 0,00 0,25 0,25 0,83 0,25 0,25 0,85 0,25 0,24 0,65 0,25 0,24 0,33 0,25 0,23 0,27 

Descol1 0,47 0,43 0,00 0,47 0,46 0,74 0,47 0,48 0,79 0,47 0,47 0,97 0,47 0,47 0,78 0,47 0,47 0,87 

Descol2 0,32 0,27 0,00 0,31 0,31 0,95 0,32 0,30 0,37 0,32 0,32 0,98 0,32 0,32 0,91 0,32 0,32 0,94 

Descol3 0,20 0,25 0,00 0,21 0,22 0,41 0,20 0,21 0,29 0,20 0,20 0,80 0,20 0,20 0,54 0,20 0,20 0,60 

Ocupado 0,47 0,25 0,00 0,45 0,44 0,64 0,47 0,46 0,51 0,47 0,46 0,54 0,47 0,46 0,51 0,47 0,47 0,62 

Aposentado 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,61 0,02 0,02 0,84 0,02 0,01 0,76 0,02 0,02 0,96 0,02 0,02 0,78 

Ps R2 0,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

LR chi2 1204,52  0,00 13,45  0,98 13,53  0,98 10,79  1,00 14,56  0,97 14,28  0,97 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013).    
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Figura A1 - Densidades do propensity score, antes e depois do pareamento por nearest-neighbor, Radius e Kernel – Geral, Brasil, (2013). 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013). 

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-4 -2 0 2
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1
x

Beneficiário Não-beneficiário



72 
 

 
 

 

Figura A2 - Densidades do propensity score, antes e depois do pareamento por nearest-neighbor, Radius e Kernel – RURAL, Brasil, (2013). 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013). 
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Figura A3 - Densidades do propensity score, antes e depois do pareamento por nearest-neighbor, Radius e Kernel – URBANO, Brasil, (2013). 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE (2013). 

0
.2

.4
.6

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-4 -2 0 2 4
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1 2
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1 2
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

.8

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1 2
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
.2

.4
.6

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1 2
x

Beneficiário Não-beneficiário

0
1

2
3

kd
e
n

si
ty

 lo
g

o
d

d
s

-3 -2 -1 0 1 2
x

Beneficiário Não-beneficiário


