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RESUMO 

 

A  região Nordeste é conhecidamente uma das regiões que mais possui pobres 

e indigentes no Brasil. Dessa forma, esta região é também uma das mais 

necessitadas de políticas sociais públicas de combate à pobreza e miséria 

nesse país. Foi nesse contexto que surgiu a importância de um estudo do 

Programa Bolsa Família (PBF), programa de transferência de renda do 

Governo Federal para essa região. Especificamente referindo-se ao estudo do 

PBF neste trabalho, este buscou evidenciar a real dimensão do PBF no 

Nordeste bem como o efeito sobre a pobreza e a miséria que esse programa 

tem trazido para essa mesma região. Isto é, o estudo objetivou determinar e 

analisar a dimensão do Programa Bolsa Família e o efeito deste sobre a 

pobreza/indigência no Nordeste brasileiro. Para tanto, utilizou – se análise 

tabular, gráfica e análise descritiva argumentativa. Indicadores também foram 

utilizados para evidenciar como tinham sido calculados os indicadores de 

focalização (cobertura e subcobertura) do PBF e os indicadores de pobreza e 

miséria encontrados nos sites das instituições pesquisadas. Os resultados 

mostraram que, por ser uma região com muitas desigualdades sociais, a região 

Nordeste do Brasil é uma das mais beneficiadas pelo PBF já desde o início 

deste, fundamentando, dessa forma, o Programa. Concernente ao efeito do 

PBF sobre a pobreza e indigência nordestina, observou – se, com algumas 

exceções, que houve redução no número de pobres e indigentes nas áreas 

urbana e rural. Em relação à intensidade e severidade da pobreza/indigência, 

as reduções, em geral, não foram tão significativas.    

 

Palavras Chaves: Programa Bolsa Família; Dimensão PBF; Pobreza; Nordeste. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Northeast region is known for being one of the regions that more has poor 

and miserable people in Brazil. This way, this region is also one that most 

needs public social policies to combat poverty and misery in this country. Within 

this context, emerged the importance of a study of the Bolsa-Família Program 

(PBF), transference of income program from the Federal Government to that 

region. Specifically referring to the study of the PBF in this work, it looked for to 

highlight the real dimension of the PBF in the Northeast and the effect on 

poverty and misery that this program has brought to that region. That is, the 

study aimed to determine and analyze the size of the Bolsa Família and its 

effect on poverty / extreme poverty in Brazilian Northeast. For this purpose, they 

were utilized the tabular and graphical analysis and argumentative descriptive 

analysis. Indicators were also used to show the way of calculating the targeting 

indicators (coverage and under-coverage) of the PBF and the indicators of 

poverty and misery found on the websites of the institutions surveyed. The 

results showed that, being a region with many social inequalities, the Northeast 

region of Brazil is one that most receive benefits from PBF since the beginning 

of this, justifying, thus, the program. Concerning the effect of the PBF on 

poverty and extreme poverty in the Northeast, it was observed, with few 

exceptions, that there were reductions in the number of poor and indigent 

people in rural and urban areas. Related to intensity and severity of poverty / 

extreme poverty, the reductions weren’t so significant in general.   

   

 

Keywords: Bolsa-Família Program; PBF Dimension; Poverty; Northeast.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da pobreza e da desigualdade de renda bem como formas de 

combate a esses males sociais é bem presente em países em desenvolvimento 

como o Brasil.  

Em termos regionais, dado que a população nordestina representa em 

torno de 28% da população total do Brasil, quando o assunto é pobreza e 

desigualdade de renda, a região Nordeste sempre merece destaque neste 

país, dada a quantidade de pessoas atingidas por esse flagelo. O PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) destaca, por exemplo, 

que no ano de 2005, a proporção de pobres no Nordeste ultrapassava os 57% 

da população. (PNUD, 2005). Ou seja, a pobreza e a exclusão social na região 

Nordeste são evidentes, necessitando essa região de políticas sociais 

governamentais que possam mitigar e/ou acabar com a desigualdade e a 

conseqüente pobreza que perduram há décadas.   

A elaboração e implementação de políticas públicas sociais, portanto, 

torna-se fundamental para o desenvolvimento econômico e social dessa região. 

Logo, é preciso que o Estado implante projetos de governo através de 

programas dirigidos a determinada parte da população nordestina, objetivando 

a redistribuição de benefícios sociais mediante programas de capacitação 

(estruturantes) e de programas assistenciais (compensatórios) para uma 

parcela excluída da sociedade do Nordeste brasileiro (HÖFLING, 2001).  

É nesse cenário de implementação de políticas públicas sociais, as 

quais buscam beneficiar os mais pobres, que surge o Programa Bolsa Família 

(PBF), programa do governo federal de transferência condicionada de renda. 

Este programa foi criado no ano de 2003 com o objetivo de unificar os 

seguintes programas sociais já existentes: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 

Auxílio-Gás e Cartão Alimentação. 

O Programa Bolsa Escola foi criado em 2001 e era inicialmente 

vinculado ao Ministério da Educação. O seu objetivo central era universalizar o 

ensino fundamental e diminuir a evasão escolar da população que se encontra 



 
 

abaixo da linha da pobreza. O Bolsa Alimentação também foi criado em 2001 e 

estava vinculado ao Ministério da Saúde. Seu principal foco era reduzir 

deficiências nutricionais bem como reduzir a mortalidade infantil entre a 

camada pobre da população. Já o Programa Auxílio Gás foi iniciado em 2002 e 

tinha como objetivo compensar a retirada dos subsídios ao gás de cozinha e 

compensar os possíveis aumentos de preços que poderiam ocorrer com a 

liberação dos preços dos derivados do petróleo. Em 2003 foi instituído o Cartão 

Alimentação, objetivando garantir a segurança alimentar da população carente.  

Algumas razões apontadas para a unificação de tais programas foram 

as possíveis sobreposições de programas e a falta de uma unidade geral de 

coordenação e gerenciamento dos mesmos (CHIECHELSKI, 2007). 

 De acordo com Alves et al.(2005, p.5): “A medida ainda proporcionou 

mais agilidade na liberação do dinheiro a quem precisa, reduziu burocracias e 

criou mais facilidade no controle dos recursos, dando, assim, mais 

transparência ao programa”.   

 

1.1 - Definição do Problema e Importância  

O tamanho ou dimensão do PBF no Nordeste está relacionado com o 

número de famílias efetivamente atendidas pelo programa bem como com o 

total financeiro orçamentado para essa região. Esse tamanho, dimensão ou 

magnitude do PBF ainda pode estar relacionado(a) com a cobertura do mesmo, 

isto é, com a quantidade de famílias que deveria receber o benefício do 

programa e a quantidade que realmente o recebe. Por sua vez, se a partir da 

implementação do PBF no Nordeste se constatar melhorias nos indicadores de 

pobreza/indigência da região, no mínimo, tal programa está realmente 

contribuindo, com certa parcela, para essa diminuição da pobreza/indigência. 

Nesse sentido, Néri (2006) em, O Segundo Real, salienta que a expansão do 

PBF tem sido importante na contribuição para redução do nível de pobreza no 

Brasil e no Nordeste.  

Neste contexto surge o foco desse estudo, ou seja, a questão central 

que vai guiar toda a discussão, que é analisar qual a verdadeira dimensão do 



 
 

Programa Bolsa Família na região Nordeste do Brasil e até que ponto esse 

programa está contribuindo para a redução da pobreza/miséria nessa região. 

Isto é, o tamanho do Programa Bolsa Família e o impacto desse programa 

sobre a pobreza no Nordeste estão de acordo com as aspirações do Governo 

Federal? Assim, a importância e a relevância desse trabalho residem, por um 

lado, na avaliação do verdadeiro tamanho do Programa Bolsa Família na 

região Nordeste, até que ponto os estados do Nordeste estão sendo 

beneficiados pelo programa. Por outro lado, é também importante no que tange 

verificar se realmente o PBF está cumprindo a sua principal função de ajudar a 

mitigar a fome e pobreza/miséria como uma política compensatória no 

Nordeste do Brasil. Em termos de contribuição social, este trabalho tem a 

importância de estar contextualizado com a Declaração do Milênio aprovada 

pelas Nações Unidas (por 191 países) em setembro de 2000. Esse documento 

– do qual o Brasil é signatário – possui oito objetivos de desenvolvimento do 

milênio, que prevêem melhorias econômicas e sociais até 2015. O primeiro 

desses oito objetivos é acabar globalmente com a fome e a miséria.  

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: o primeiro capítulo 

é composto pela introdução, definição do problema e importância, hipótese 

básica e os objetivos; o segundo capítulo trata de aspectos conceituais e 

característicos do PBF e da pobreza no Nordeste, ou seja, aborda a 

apresentação da revisão de literatura; o terceiro capítulo aborda a parte 

metodológica do estudo, métodos e técnicas utilizadas na exposição do 

trabalho; o quarto apresenta os resultados e suas implicações; no quinto 

capítulo vêm as conclusões e as sugestões, o que se pode deduzir a partir dos 

resultados encontrados e sugerindo também propostas alternativas de estudo; 

e, por último, tem – se as referências bibliográficas.   

 

 

 

 

 



 
 

1.2 - Hipótese Básica 
 

A dimensão do Programa Bolsa Família (PBF) na região Nordeste é 

uma das maiores dentre todas as regiões brasileiras e o PBF tem contribuído 

para uma melhoria dos indicadores estudados de pobreza e indigência no 

Nordeste.   

 

1.3 - Objetivos  

1.3.1 - Objetivo Geral 

Determinar e analisar a dimensão do Programa Bolsa Família e o efeito 

deste sobre a pobreza/indigência no Nordeste brasileiro. 

     

     1.3.2 – Objetivos Específicos  

• Analisar a quantidade de famílias e o valor de recursos do PBF para 

cada estado da região Nordeste bem como analisar e determinar, para o 

número de famílias atendidas e para o valor de recursos repassados, o 

percentual de participação de cada estado nesta região; 

 

 

• Determinar e analisar a estimativa de famílias pobres, pobres 

cadastradas e famílias efetivamente atendidas pelo PBF, o percentual 

de participação das transferências públicas (BF) na renda total dos 

estados e capitais do Nordeste e o percentual de cobertura e 

subcobertura do PBF nos estados nordestinos; 

 

 

• Determinar e analisar, para as áreas urbanas e rurais, a proporção de 

pobres e de indigentes, o hiato de pobreza e de indigência e o hiato 

quadrático de pobreza e de indigência no Nordeste brasileiro. 

 

 



 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 - O Programa Bolsa Família 

Na contextualização de programas públicos sociais de combate à 

pobreza e desigualdade social no Brasil foi que surgiu o Programa Bolsa 

Família (PBF). Este é um programa de transferência direta condicionado de  

renda,  criado  em  outubro de 2003, com dois principais objetivos: transferir 

diretamente renda de modo que os beneficiários do programa consigam 

superar de forma imediata a situação de vulnerabilidade e pobreza e reforçar o 

exercício de direitos sociais  básicos nas áreas de saúde e educação, através 

do cumprimento das condicionalidades (CHIECHELSKI, 2007). Ademais, 

referido programa veio unificar os seguintes programas existentes: Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação. Com essa 

unificação, o PBF tornou - se o maior programa desta amplitude em ação no 

Brasil, amplitude esta se referindo tanto ao tamanho do público – alvo como à 

totalidade de recursos empregados.  

O Bolsa Escola foi  instituído  em  2001  e  era  vinculado  ao Ministério  

da Educação. Os principais objetivos  desse programa eram: 1) universalização  

do  ensino fundamental; 2) redução da evasão escolar; 3) ampliação dos 

horizontes econômico, cultural e social da população que se encontravam 

abaixo da linha da pobreza. Por sua vez, o Bolsa Alimentação, também criado 

em 2001, era vinculado ao Ministério da Saúde e era fonte de complemento de 

renda familiar. Suas principais metas eram: 1) redução das deficiências 

nutricionais das famílias pobres; 2) redução da mortalidade infantil entre 

famílias pobres brasileiras.  Em 2002, teve início o Programa Auxílio-Gás, 

objetivando compensar a retirada do subsídio do gás de cozinha e, ao mesmo 

tempo, compensar os efeitos da liberação dos preços dos derivados de 

petróleo. Finalmente, o  Cartão  Alimentação  foi  implementado  em  2003,  

tendo como principal objetivo promover a segurança alimentar a todos os 

brasileiros devidamente beneficiários. Os principais motivos pelos quais se fez 

a unificação dos programas referidos acima foram: sobreposição dos 



 
 

programas; fragmentação de ações; falta de uma coordenação geral e 

concentrada de tais programas (CHIECHELSKI, 2007).  

 

2.1.1 - Coordenação e Fiscalização do Programa 

A coordenação do Programa Bolsa Família é de responsabilidade do 

Conselho Gestor Interministerial (CGI), o qual é formado por ministros da área 

social, por ministros da fazenda e planejamento e do ministro – chefe da casa  

civil. A Secretaria Executiva é a parte do CGI responsável pela 

operacionalização do PBF no que diz respeito ao cadastro, ao pagamento dos 

benefícios, à avaliação e monitoramento do programa (SILVA MELO, 2008). 

A fiscalização visa garantir a efetividade e a transparência no referido 

Programa, assegurando, dessa forma, que os benefícios efetivamente 

cheguem às famílias que atendem aos critérios de elegibilidade do Programa. 

Para tanto, em 2005, foi criada a Rede Pública de Fiscalização do Programa 

Bolsa Família, formada pelos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, 

Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). 

Assim, o trabalho em conjunto desses órgãos com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome facilita o monitoramento e o 

controle de ações do PBF(PORTAL MDS, 2006).  

 

2.1.2 - Competências e Responsabilidades de Estados e Municípios 

Uma vez que o PBF foi criado como uma gestão descentralizada, ou 

seja, por meio da conjugação de esforços entre os entes federativos, (união, 

estados e municípios), estados e municípios também têm suas respectivas 

competências e responsabilidades (PORTAL MDS, 2009).  

De acordo com o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (2009), os estados têm as seguintes principais competências 

e responsabilidades: 



 
 

⇒ Desenvolvimento de atividades de capacitação que subsidiem o trabalho 

dos municípios no processo de cadastramento e de atualização 

cadastral da base de dados do CadÚnico, bem como para a gestão de 

benefícios e de condicionalidades do Programa Bolsa Família; 

 

⇒ Desenvolvimento de atividades de apoio técnico e logístico aos 

municípios, segundo a demanda e a capacidade técnica e de gestão dos 

mesmos;  

 

⇒ Disponibilização aos municípios, quando necessário, de infra-estrutura 

de logística para digitação e transmissão dos dados ao CadÚnico; 

 

⇒ Implementação de estratégia de acesso das populações pobres e 

extremamente pobres a documentos civis de identificação;  

 

⇒ Formatação de estratégia para apoio à inclusão no CadÚnico de 

populações tradicionais e específicas, em especial de comunidades 

indígenas e remanescentes de quilombos; 

 
 

⇒ Utilização do banco de dados do CadÚnico, para articulação de 

programas e ações complementares para os beneficiários do PBF; 

 

⇒ Instituição de Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família, com 

correspondente informação a Senarc sobre sua composição. 

 

Ainda de acordo o MDS (2009), os municípios têm as seguintes 

competências e responsabilidades:  

⇒ Identificação e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) das famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza;  

 

⇒ Gestão dos benefícios do PBF e Programas Remanescentes;  



 
 

⇒ Apuração e/ou o encaminhamento de denúncias às instâncias cabíveis;  

 

⇒ Garantia do acesso dos beneficiários do PBF aos serviços de educação 

e saúde, em articulação com os governos federal e estadual;  

 

⇒ Acompanhamento do cumprimento das condicionalidades;  

 

⇒ Acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial na atuação em 

casos de maior vulnerabilidade social;  

 
 

⇒ Estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições municipais, 

estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, para a 

oferta de programas complementares aos beneficiários do Programa 

Bolsa Família; e 

 

⇒ Atualização das informações do CadÚnico, apuradas por meio do 

percentual de cadastros válidos e do percentual de domicílios 

atualizados nos últimos dois anos. 

 

2.1.3 - Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)  

Um instrumento importante para boa coordenação e bom 

funcionamento do Bolsa Família é o Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico). Ele é um instrumento de coleta de dados e de informações de 

todas as famílias consideradas de baixa renda do Brasil. As famílias 

cadastradas são aquelas que possuem até meio salário mínino como renda per 

capita mensal. A base de informações do CadÙnico  pode ser usada pelos três 

entes federativos (municipais, estaduais e federal) para obter o diagnóstico 

socioeconômico das famílias cadastradas. Assim, essa base de dados e de 

informações serve para os governos das três esferas voltarem suas políticas 

públicas para o público correto, diminuindo, dessa forma, a possibilidade de 

cometer vazamento do programa. Vale lembrar que nem toda família presente 

no banco de dados do CadÙnico, obrigatoriamente, vai participar dos 



 
 

programas sociais que utiliza esse banco como fonte de público – alvo. Isso 

ocorre porque a seleção de famílias por esses programas é de acordo com 

seus respectivos critérios de seleção e atendimento. Alguns dos programas 

que se utilizam do CadÙnico para definir seu público – alvo são: Bolsa Família, 

Projovem Adolescente/Agente Jovem, Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (Peti), Tarifa Social de Energia Elétrica, etc.  

 

2.1.4 - Critérios de Inclusão do Programa Bolsa Família 

Fator também importante a destacar no estudo do Programa Bolsa 

Família são os critérios de inclusão. Ou seja, os critérios de elegibilidade para 

que famílias que estejam cadastradas no CadÚnico possam pertencer ao 

programa. Aqui cabe uma ressalva: os valores aqui utilizados já estão 

atualizados para setembro de 2009 onde ocorre uma nova recomposição de 

valores e critérios de inclusão do PBF.  

Até então, já foram realizadas três recomposições de valores e dos 

critérios de atendimento do PBF (já contando com a mais nova recomposição a 

contar de setembro de 2009). Em se tratando de recomposição, a primeira 

ocorreu em 2007 com o valor de 18,25%. A segunda aconteceu no ano de 

2008 com a recomposição na ordem de 8%. Neste ano de 2009, a 

recomposição será na ordem de 10%. Em termos de reajuste de critérios de 

renda para ingresso no programa, em 2006 passou de R$ 100 para R$ 120. No 

início de 2009, abril, o critério passou de R$ 120 para R$ 137. Este último 

valor, no entanto, mostrou – se ineficaz em termos de operacionalização do 

PBF. A partir de setembro deste ano de 2009, o novo valor será de R$ 140. 

Com as correções, o impacto financeiro no orçamento do PBF para 2009 é de 

R$ 406 milhões (PORTAL MDS, 2009).  

O novo reajuste dos benefícios do Bolsa Família, de acordo com o 

decreto presidencial 6.917, publicado no Diário Oficial da União em 31/07/09, 

visa restabelecer o poder de compra e dar maior ênfase à distribuição de renda 

da população atendida pelo programa. Dos 10% do novo reajuste, 6% vêm da 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), entre julho de 



 
 

2008 e junho de 2009 e 4% vêm de ganho real. Segundo Patrus Ananias, 

ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: “o reajuste protege o 

poder de compra das pessoas mais pobres, mantendo aquecido o mercado 

interno, o que ajuda diretamente as pequenas economias, barrando o ciclo da 

crise”(PORTAL MDS, 2009).  

Várias foram as modificações ocorridas. O benefício médio, por 

exemplo, passou de R$ 86 para R$ 95. Os critérios para atendimentos também 

sofreram modificação. A renda por pessoa que caracteriza família em situação 

de pobreza sairá de R$ 137,00 para R$ 140,00 enquanto a renda per capita 

que qualificará a extrema pobreza passará de R$ 69,00 para R$ 70,00.  

O benefício básico pago aos beneficiários de famílias que possuem 

renda familiar per capita de até R$ 70,00 sairá de R$ 62,00 para R$ 68,00. 

Esse primeiro grupo de famílias, isto é, que possui renda familiar per capita de 

até R$ 70,00 ainda recebe o chamado benefício variável. Este é uma quantia 

de dinheiro de acordo com o número de crianças de até 15 anos de idade (no 

limite de três benefícios) mais outra quantia de dinheiro de acordo com o 

número de adolescentes de 16 e 17 anos (no limite de dois benefícios). Esses 

benefícios variáveis terão as seguintes modificações: por criança, a quantia 

sairá de R$ 20,00 para R$ 22,00 e, por adolescente, a quantia sairá de R$ 

30,00 para R$ 33,00. Dessa forma, para esse primeiro grupo de famílias, o 

valor mínimo recebido passará de R$ 62,00 para R$ 68,00 (somente o 

benefício básico) e o valor máximo recebido passará de R$ 182,00 para R$ 

200,00 ( benefício básico mais três crianças e mais dois adolescentes).  

Um segundo grupo de famílias é o que possui renda familiar per capita 

entre R$ 70,00  e R$ 140,00. Esse grupo recebe somente os benefícios 

variáveis e as mudanças foram as seguintes: o benefício por cada criança de 

até 15 anos de idade passou de R$ 20,00 para R$ 22,00 (no limite de três 

benefícios) e o benefício por cada adolescente passou de R$ 30,00 para R$ 

33,00 (no limite de dois benefícios). Assim, o valor mínimo para esse segundo  

grupo de famílias passa de R$ 20,00 (uma só criança de até 15 anos) para R$ 

22,00 e o valor máximo passa de R$ 120,00 para R$ 132,00.  



 
 

A seguir, pode – se observar alguns desses principais números de 

forma resumida e clara na Tabela 1 abaixo:  

TABELA 1: Critérios de seleção dos beneficiários do Programa Bolsa Família 

Antes set. 

09

A partir 

Set. 09

Antes 

set. 09

A partir 

Set. 09

Antes 

set. 09

A partir 

Set. 09
Antes 

set. 09

A partir 

Set. 09

Antes 

set. 09

A partir 

Set. 09
Famílias 

Renda Per 
Capita de até 

R$ 70.

R$ 69 R$ 70 R$ 62 R$ 68

Famílias 
Renda Per 

Capita entre 
R$ 70 e R$ 

140.

R$ 137 R$ 140

R$ 20 R$ 22 R$ 30 R$ 33

Critério AtendimentoBenefício Básico

R$ 86 R$ 95

Benefício Variável
 Por crianças 

até 15 anos

Por adolescentes 

16 e 17 anos

Benefício Médio

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do MDS 

Uma observação importante no tocante à entrega dos benefícios do 

PBF é que, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 

beneficiário preferencial para o recebimento dos benefícios é a mulher. Essa 

decisão foi baseada em estudos que mostram a importância da mulher para a 

manutenção da família e a capacidade da mesma em gastar o dinheiro 

recebido em proveito de toda a família (CHIECHELSKI, 2007).  

 

2.1.5 - Condicionalidades do Programa Bolsa Família 

Esses critérios de distribuição de renda, no entanto, são condicionados. 

Ou seja, esse público – alvo tem certas condições a cumprir para que possa 

receber essa transferência de renda.  Essas condições são as chamadas 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. Estas são compromissos 

assumidos pelas famílias para recebimento do benefício financeiro. Esses 

compromissos são da área da Educação, da Saúde e  da Assistência social 

(PORTAL MDS, 2008). Na Tabela 2 a seguir, estão as condicionalidades para 

as áreas citadas acima. 



 
 

TABELA 2: Condicionalidades do público – alvo do Programa Bolsa Família 

EDUCAÇÃO

Freqüência escolar mínima de 85% para
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e
mínima de 75% para adolescentes entre 16 e
17 anos.

SAÚDE

Acompanhamento do calendário vacinal e do
crescimento e desenvolvimento para
crianças menores de 7 anos; e pré-natal das
gestantes e acompanhamento das nutrizes na
faixa etária de 14 a 44 anos.

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Freqüência mínima de 85% da carga horária
relativa aos serviços socioeducativos para
crianças e adolescentes de até 15 anos em
risco ou retiradas do trabalho infantil.

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Sobre as condicionalidades é importante destacar  que estas não têm 

valor punitivo, ou seja, não têm o objetivo de punir as famílias caso estas não 

cumpram tais condicionalidades.  Estas objetivam responsabilizar as famílias 

(público – alvo) e o poder público de maneira que, tanto as primeiras quanto o 

segundo, possam, conjuntamente, tomar ciência de suas respectivas 

atribuições (PORTAL MDS, 2008).   

Os principais objetivos das condicionalidades são: (1) monitorar os 

compromissos das famílias do programa; (2) responsabilizar o poder público 

pela garantia de acesso das famílias mais excluídas e vulneráveis e, (3) nos 

casos de não – cumprimento das condicionalidades, orientar ações do poder 

público no sentido de acompanhamento das famílias mais vulneráveis.    

Em relação ao acompanhamento das condicionalidades, este é 

realizado conjuntamente pelos ministérios do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, da Saúde e da Educação. Nos municípios, esse 

acompanhamento é feito de forma articulada pelas áreas de Assistência Social, 

Saúde e Educação (PORTAL MDS, 2009).  

 



 
 

2.2 - Universalização, Focalização e Dimensão de Programas Públicos 
Sociais 

Antes que se inicie uma discussão acerca da dimensão/tamanho do 

programa público social aqui analisado, Programa Bolsa Família (PBF), é 

interessante discorrer, mesmo que brevemente, sobre dois conceitos distintos e 

importantes quando se está discutindo a literatura sobre políticas sociais. 

Esses dois conceitos estão relacionados à universalização e à focalização de 

políticas públicas sociais.   

. Na focalização, as políticas são concentradas em uma população de 

beneficiários. Os indivíduos-alvo das políticas focalizadas são, geralmente, 

aqueles em maior “desvantagem” em determinado “campo” social, como os 

pobres, os miseráveis. Na universalização, todos os indivíduos têm direito de 

acesso a serviços públicos devido a direitos de cidadania. Druck e Filgueiras 

(2007) destacam que a idéia de política social universal está relacionada ao 

conceito de “Estado de Bem-Estar Social”, onde se tinha, ao mesmo tempo, 

uma melhor distribuição de renda e ganhos de produtividade e também uma 

melhor convivência com o Capital. Por outro lado, a idéia de política social 

focalizada está mais conjugada com políticas liberais e neoliberais, onde é o 

mercado e as decisões individuais que regulam a sociedade (DRUCK; 

FILGUEIRAS, 2007).  

Não são raras as discussões acerca da melhor maneira de 

implementação de políticas sociais públicas: universalização ou focalização. Os 

que defendem a política pública universal argumentam que a perspectiva 

neoliberal é incapaz de preservar uma política social no âmbito do Estado de 

Bem-Estar Social (IVO, 2004, apud SILVA MORENO, 2009). Nesse contexto,    

Theodoro e Delgado, em crítica a políticas focalizadas de transferência de 

renda no combate à pobreza, observam:  

 

Se o que se busca é o efetivo enfrentamento desse quadro, 
em sua plenitude e complexidade, é necessário que a ação 
pública tenha um escopo mais amplo. O combate à pobreza 
não pode ser o objetivo único da política social, mas produto 
de um esforço mais geral e concertado da sociedade, no 
qual políticas de transferência de renda, assim como outras 



 
 

políticas mais estruturais, sejam parte integrante de um 
projeto nacional mais amplo de inclusão, à guisa de 
construção de uma sociedade de consumo de massa, nos 
termos elencados pelo governo (THEODORO; DELGADO, 
2003, p. 122).   

 

Dentre os que defendem políticas sociais focalizadas estão os órgãos: 

Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), Banco 

Mundial, BID (Banco Intermericado de Desenvolvimento), BIRD (Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e FMI (Fundo Monetário 

Internacional). De acordo com essas instituições, os recursos financeiros são 

escassos, assim estes devem ser alocados da forma mais focalizada e 

eficiente que se puder, evitando desperdícios que uma política universalista 

possa trazer (SILVA MORENO, 2009). Alguns defensores de política social 

focalizada destacam que “uma política universal pode ser uma estratégia pouco 

adequada em alguns contextos de extrema desigualdade, onde mesmo 

havendo uma garantia universal de direitos, o cenário de desigualdade não 

permite o acesso universal” (TRIVELINO, 2006, apud SILVA MORENO, 2009, 

p.68).  

Exemplos típicos de políticas sociais universalistas são os casos da 

previdência social, saúde e educação. Estas são políticas voltadas para o 

conceito de cidadão em uma sociedade. Por outro lado, uma política pública 

social focalizada pode ser exemplificada exatamente pelo programa em estudo 

nesse trabalho, o Programa Bolsa Família. Esse programa é, dessa forma, 

delimitado para determinada parte “necessitada” da sociedade e um fator 

importante para seu sucesso durante sua fase de elaboração e efetiva 

aplicação é o seu tamanho ou dimensão.    

Na elaboração e na efetiva aplicação de um programa público social 

devem haver duas articuladas e fundamentais dimensões, quais sejam: 

dimensão financeira e dimensão social. A dimensão (tamanho, magnitude) 

financeira de um programa público social está relacionada ao efetivo 

orçamento que será destinado à execução do programa. Essa parte do 

programa é importante no sentido de que é ela que, em última instância, vai 

delimitar o tamanho social do programa. Por sua vez, a dimensão social de um 



 
 

programa público tem como parâmetro às unidades populacionais atendidas 

pelo programa, sejam essas unidades domicílios, indivíduos isolados ou 

famílias. São essas unidades que vão receber a parte financeira do programa.  

Tratando – se especificamente do Programa Bolsa Família (PBF) na 

região Nordeste, foco deste estudo, essa região do Brasil é destaque tanto em 

recebimento de recursos financeiros como em quantidade de famílias 

atendidas. Nesse sentido, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) destaca que a região Nordeste recebe 58,91%  dos 

recursos do Governo Federal destinados ao PBF e, ao mesmo tempo, possui 

57,37% do total de cadastrados no programa (PNUD, 2009). No tocante 

somente à população nordestina, o Programa Bolsa Família atinge 

aproximadamente 56% da sua população (MARQUES, 2008).   

Na realidade, geralmente o tamanho ou dimensão pretendido de um 

programa público social depende do seu tamanho inicial e da sua perspectiva 

de expansão. No caso do Programa Bolsa Família, além de seu tamanho 

inicial, houve uma estratégia de expansão que conjugou atividades de 

migração de famílias dos programas remanescentes com as de inclusão de  

famílias novas, isto é, que não possuíam outros benefícios na data de  

concessão do benefício do PBF. Dessa  forma, o programa cresceu à medida 

que os programas remanescentes foram sendo reduzidos (TCU, 2007).  

Outra maneira de verificar a dimensão/magnitude de um programa 

público social é através da focalização. Apesar de já se ter mencionado acima 

sobre esse termo (apenas para melhor diferenciar focalização de 

universalização em políticas públicas) é salutar retomá – lo mais 

especificamente, uma vez que o mesmo está presente na apresentação 

dimensional do Programa Bolsa Família aqui analisado.     

O termo focalização pode ser estudado no âmbito da teoria neoliberal 

ou progressista. No âmbito neoliberal, a focalização está ligada à redução de 

gastos e à prática de programas mais esporádicos focando à extrema pobreza. 

Relacionada à segunda definição, a focalização se prende mais a uma 

proposta de desenvolvimento com equidade assim como a inclusão de 

cidadãos considerando critérios de justiça social explícitos (SILVA et al.,2001 



 
 

apud LINHARES, 2005). No contexto brasileiro, a segunda abordagem de 

focalização mostra – se mais pertinente, uma vez que a pobreza e a 

desigualdade social são excessivas (SILVA et al.,2001 apud LINHARES, 2005). 

A focalização ao acesso é verificada em termos de cobertura e 

vazamento. A cobertura representa a parte dos beneficiários em potencial que 

efetivamente é assistida pela política, isto é, são os devidamente incluídos no 

programa, enquanto o vazamento corresponde à parcela dos beneficiários 

assistida equivocadamente, ou seja, são os indevidamente incluídos no 

programa (TAVARES; PAZELLO, 2006). Pires e Longo (2008), por exemplo, 

referindo – se à focalização do PBF na região Nordeste do Brasil no ano de 

2006, deixa claro que mais de 100% do público – alvo é atendido pelo 

programa. Isso evidencia, como será mostrado no decorrer do trabalho, a 

região nordeste como uma das mais atendidas pelo Programa Bolsa Família. 

Em relação ao estudo do grau de focalização do PBF, pouca é a 

literatura que especifica somente o Nordeste brasileiro. Entretanto, pode – se 

ter boa base teórica a partir de literaturas que fazem tal análise considerando o 

âmbito nacional, ou seja, o Brasil.  

Rocha (2005), por exemplo, estudando o impacto sobre a pobreza que 

os programas federais de transferência de renda têm, através de simulações 

de impacto, evidenciou que os programas federais de transferência de renda, 

inclusive o PBF, têm sérias dificuldades quanto à focalização. A referida autora 

verificou que alguns beneficiários realmente têm nível de renda per capita bem 

maior que o máximo permitido para ingressar no programa.   

Costa e Salvato (2008), avaliando o Programa Bolsa Família através de 

um indicador de focalização, também no âmbito nacional, mostraram que é 

empírico o trade-off entre cobertura e vazamento do PBF. Eles evidenciam que 

a cobertura do PBF é baixa, constatando que em 2006 a cobertura era de 

apenas 58,21%. Já o vazamento, este em 2004, era de apenas 0,45%.  

Avaliando a focalização e o impacto do PBF na distribuição de renda e 

pobreza, Tavares e Pazello (2006), através de simulações para construção de 



 
 

indicadores de focalização, também mostraram que há baixa cobertura e 

vazamento no PBF em âmbito nacional.  

Cacciamali e Tatei (2007), estudando regionalmente o atendimento aos 

mais pobres pelos programas de transferência de renda, evidenciaram que o 

coeficiente de cobertura do PBF é maior para famílias com renda per capita de 

até R$  50. Quando se passa para famílias com renda per capita  entre R$ 50 e 

R$ 100, o coeficiente de cobertura diminui. Ainda de acordo com os mesmos 

autores, o vazamento do PBF ocorre, principalmente, para os domicílios com 

renda per capita de até um salário mínimo.  

O Sumário Executivo /  Avaliação de Impacto do Programa Bolsa 

Família (2007, p.10), por sua vez, referindo – se à linha de corte (limite para 

estabelecer pobres e não pobres), concluiu que, quanto mais essa linha se 

aproxima da linha de indigência ou da linha de miséria absoluta, melhor a 

focalização em termos de cobertura.   

 

2.3 - Pobreza e Política Social Compensatória  de Transferência Direta de 
Renda  

2.3.1 - Pobreza 

Na segunda parte da metodologia desse trabalho, está a análise de 

indicadores de pobreza. Esse tipo de averiguação da pobreza é importante no 

sentido que esclarece se realmente houve ou não redução da desigualdade 

social por causa do PBF. Ou seja, tais indicadores objetivam verificar se houve 

redução no número de pobres e/ou miseráveis na região por causa da 

implantação do referido programa.   

Referindo – se ao conceito de pobreza, este é abrangente. Por esse 

motivo, surgiram múltiplos critérios para classificá - la. Pobreza pode ser 

classificada, por exemplo, em absoluta ou relativa, objetiva ou subjetiva, 

pobreza tradicional ou nova pobreza e ainda pobreza temporária ou duradoura.  

O conceito de pobreza absoluta está relacionado à fixação de padrões 

para um nível mínimo ou suficiente de necessidades, tido como limite da 



 
 

pobreza, determinando a proporção da população que se encontra abaixo 

desse nível. Esse padrão de vida mínimo, que pode ser apresentado sob 

diferentes aspectos - nutricionais, de moradia ou de vestuário -, é geralmente 

avaliado conforme preços relevantes, calculando a renda necessária para 

custeá-los. O conceito de pobreza relativa tem relação com a situação em que 

o indivíduo, quando comparado a outros, tem menor “quantidade” de algum 

atributo desejado como a renda ou tem condições menos favoráveis de 

emprego ou poder (CRESPO, GUROVITZ, 2002).    

A pobreza objetiva é caracterizada, principalmente, por uma situação 

social concreta e objetivamente identificável onde se permite caracterizar 

objetivamente os pobres. Já a definição de pobreza subjetiva está mais ligada 

a “juízo de valor”, a uma visão abstrata sobre o que se deveria ser um grau 

suficiente de satisfação de necessidades  ou um nível de privação 

normalmente suportável(CRESPO, GUROVITZ, 2002).     

A pobreza também pode classificada em pobreza tradicional ou 

pobreza nova. A esse respeito, Rodrigues et al.(1999,p.67) destacam:  

 

A pobreza tradicional está associada  a uma situação 
crônica, geralmente localizada no mundo rural, que 
enquadra um estatuto inferior e desvalorizado. A nova 
pobreza está diretamente relacionada com as 
reestruturações econômicas e tecnológicas e com seus 
efeitos no sistema produtivo, expressos nomeadamente no 
crescimento do desemprego estrutural e na precariedade do 
emprego.  

 

 Por último, tem – se as definições de pobreza temporária e duradoura. 

O fluxo de entrada e saída de pessoas da pobreza de maneira temporária está 

relacionado ao primeiro tipo de pobreza. Contratos temporários de trabalho e 

enfraquecimento dos vínculos trabalhistas podem ser causa desse tipo de 

pobreza. A pobreza duradoura está ligada ao processo cíclico da reprodução 

da pobreza. Um exemplo desse tipo de pobreza pode estar ligado, por 

exemplo, ao permanente desemprego ocasionado por mudanças tecnológicas, 

o chamado desemprego estrutural (RODRIGUES et al.,1999).   



 
 

No âmbito do estudo da pobreza, pode - se relacionar ainda as 

palavras equidade e eficiência. A equidade está relacionada no sentido de 

ética, enquanto a eficiência está relacionada à pobreza no sentido desta ser um 

obstáculo ao desenvolvimento econômico e social (LOPES; MACEDO; 

MACHADO, 2003). O ideal em um programa governamental voltado aos 

pobres é que haja a junção de equidade e eficiência. Isso, no entanto, 

empiricamente falando, geralmente não se observa.   

As medidas de pobreza são divididas em monetárias e não – 

monetárias. As não – monetárias são aquelas que não estão diretamente 

relacionadas com a renda, entretanto também ajudam no auxílio do bem – 

estar das famílias como um todo.  As medidas de pobreza monetárias estão 

relacionadas com as linhas de indigência e de pobreza.  

A linha de indigência corresponde ao valor monetário necessário para 

se obter uma cesta de alimentos cuja quantidade calórica seja a mínima 

suficiente para a sobrevivência. A linha de pobreza corresponde ao valor da 

linha de indigência acrescentado ao valor suficiente para arcar com despesas 

básicas como transporte, vestuário e moradia (LOPES; MACEDO; MACHADO, 

2003).  

Em relação às linhas de indigência e pobreza, Lopes, Macedo e 

Machado (2003, p. 7) salientam:  

Uma vantagem deste tipo de indicador é que  ele facilita a  comparação 
internacional. Por exemplo, considerando a Linha de Indigência como 
sendo um dólar por dia e a Linha de Pobreza dois dólares por dia é 
possível saber a posição relativa dos países no quesito pobreza. Estes 
indicadores são importantes, porque ressaltam a falta de recursos 
necessários à reprodução do ser humano, até mesmo a física. A 
principal crítica que se faz à construção dessas linhas é o fato de não 
retratarem todas as dimensões da pobreza, uma vez que o nível de 
bem-estar dos indivíduos  é determinado por um conjunto complexo de 
fatores psicossociais  e não somente pela renda. Por outro lado, alguns 
estudiosos do tema defendem a utilização desse indicador. Por 
exemplo, ROCHA (2001) argumenta que as pesquisas domiciliares 
investigam cada vez  mais uma grande variedade de  variáveis 
socioeconômicas que são capazes de refletir as várias faces das 
condições de vida de uma população. 

 

Em se tratando de pobreza nas regiões do Brasil, esta é desigual e 

heterogênea. Por exemplo, uma pessoa que é considerada pobre na região 



 
 

Sudeste  ou até mesmo na região Sul do Brasil, pode não ser considerada 

pobre na região Nordeste ou Norte. E em muitos casos, também há sensíveis 

diferenças entre um pobre urbano e um pobre rural da mesma região. Isso 

mostra a dificuldade de se estudar e mostrar resultados concretos e definitivos 

sobre o assunto pobreza.  

Não é muito raro se observar em reportagens e/ou em trabalhos 

científicos a relação entre as palavras Nordeste e pobreza. E isso não é por 

acaso. Rocha e Albuquerque (2003), por exemplo, observaram que mais da 

metade dos indigentes do Brasil se encontra na região Nordeste. Em outras 

palavras, no Nordeste brasileiro se encontra o maior número de pobres 

extremos do país.  

Fazendo uma comparação entre a região Nordeste e Sudeste, Diniz e 

Arraes (2006, p. 17) fizeram a observação: 

 

De  um  lado,  a  região  nordeste  com  cerca  de  55%  da  
pobreza  do  país, mas apenas com cerca de 28% da 
população total. De outro lado, a região sudeste 
concentrando 24% da pobreza, entretanto  com uma 
população  total que  representa cerca de 57% da 
população do país. 

 

Apesar de o Nordeste ainda está longe de ser uma região 

desenvolvida, o Programa Bolsa Família tem ajudado a diminuir o número de 

pobres na região. Pequeno (2008), por exemplo, evidenciou em seu trabalho 

que no período de 1996 a 2006 o número de indigentes caiu de 41,18% para 

19,1%, enquanto o número de pobres caiu de 69,6 para 46,3%. 

Pires e Longo (2008), estudando a implantação do Programa Bolsa 

Família e a sua relação com a redução da pobreza, explicitaram que a região 

Nordeste foi a região que o PBF teve a maior eficiência no período de 2004 – 

2006, e, portanto, tendo como conseqüência, a redução do número de famílias 

abaixo da linha da pobreza. 

 



 
 

2.3.2 - Política Social Compensatória de Transferência Direta de Renda  

Não menos importantes, são o conceito e a explanação sobre políticas 

púbicas sociais e políticas compensatórias de combate à pobreza. A adoção de 

políticas públicas está intimamente ligada ao termo equidade.  Este conceito, 

segundo Silva (2005), está associado a um tipo de política pública que não 

deve atingir a todos de forma igual, mas adequada às necessidades de 

determinados indivíduos e ao meio no qual os mesmos estão inseridos. Uma 

política pública que não seria equânime teria a característica de, por exemplo, 

não priorizar os mais necessitados e atingir todos de forma igualitária.   

Dentro dessas políticas públicas estão as políticas sociais 

compensatórias. Esse tipo de política teve origem nos Estados Unidos da 

América, espalhando – se para outras localidades no mundo como Austrália e 

o próprio Brasil.  Júnior (2003) conceitua políticas compensatórias da seguinte 

forma:  

são políticas implementadas ou patrocinadas pelo Estado 
com o objetivo de resgatar ou, no mínimo, minimizar 
distorções sociais profundas ou mesmo injustiças sociais 
que condenam minorias a baixos salários e escassas 
oportunidades. Funcionam como uma forma de compensar 
séculos de discriminação e preconceitos, abrindo 
oportunidades para os integrantes dessas minorias, o que é 
uma iniciativa louvável. 

 

Como pode ser percebido nas colocações acima, as políticas 

compensatórias têm a característica de focar seus beneficiários. Pela sua 

própria natureza,  tais políticas saem de um parâmetro universal, que privilegia 

todos, para uma visão mais individualizada,  a qual se concentra nos supostos 

necessitados e desprivilegiados da sociedade.  

Especificamente falando de política compensatória de transferência de 

renda, que é o foco desse estudo, essa política “tem por objetivo fazer chegar 

mais facilmente a política aos grupos verdadeiramente pobres, ou potencializar 

o efeito de outras políticas (como a educacional e a de saúde) sobre tais 

grupos populacionais” (FIGUEIREDO et al.,2003 apud TORRES; MARQUES, 

2004, p.29,). Complementariamente, Silva (2005) salienta que, uma vez posto 



 
 

em ação esse tipo de política compensatória, é essencial que a mesma seja 

transitória, de modo que busque realmente o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo e não leve esse a uma acomodação mínima de renda. De acordo 

com esse autor, caso ocorra essa acomodação, a referida política somente 

serviria para a sobrevivência desse indivíduo sem nenhum desenvolvimento 

individual e social para o mesmo.  Em relação às localidades e público – alvo 

desse tipo de política, Silva (2005, p. 31) destaca:  

 

As localidades alvo destas políticas devem ser as mais 
necessitadas (eqüidade vertical), ou seja, aquelas em que 
haja maior dificuldade de obtenção da renda através do 
trabalho formal. Desta forma é possível obter os melhores 
resultados, haja vista que políticas compensatórias de renda 
têm seus efeitos maximizados quando são voltadas para 
indivíduos que se encontram no nível de miséria e que 
vivem em localidades onde a possibilidade de geração de 
renda seja restrita. 

 

Os programas compensatórios de transferência de renda no Brasil 

podem ter sua evolução caracterizada ao longo do tempo basicamente em 

cinco momentos (SILVA e SILVA, 2006).  

O primeiro momento é caracterizado pela apresentação do projeto de 

Lei no. 80/1991 pelo Senador Eduardo Suplicy. Esse projeto foi aprovado pelo 

Senado Federal em 1991 e propunha o Programa de Garantia de Renda 

Mínima (PGRM), o qual iria beneficiar os brasileiros maiores de 25 anos com 

renda correspondente hoje a pouco mais de dois salários mínimos. Esse 

projeto provocou muitos debates e pesquisas a respeito do assunto. 

Um segundo momento também foi iniciado no ano de 2001 quando a 

unidade básica de atenção dos programas de transferência de renda passa a 

ser a família e não mais o indivíduo (SILVA e SILVA, 2006).  

A implantação das primeiras experiências de programas de Renda 

Mínima e Bolsa Escola é um terceiro momento importante na evolução dos 

programas de transferência de renda (SILVA e SILVA, 2006). Inicialmente, as 

cidades de Campinas, Brasília e Ribeirão Preto receberam esses programas. A 



 
 

primeira experiência nacional veio em 1996, com os programas Erradicação do 

Trabalho Infantil (Peti)  e Benefício de Prestação Continuada (BPC).  

Um quarto momento importante para o desenvolvimento dos 

programas de transferência de renda no Brasil iniciou – se em 2001 no 

segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (1999 – 2002). 

Neste momento, através de uma maior abrangência e grande quantidade de 

recursos, os programas de iniciativa do Governo Federal se ampliaram com a 

criação do Programa Bolsa Escola e Bolsa Alimentação. Em 2002 foi lançado o 

livro do Senador Eduardo Suplicy intitulado de Renda de Cidadania, onde se 

preconizava uma passagem de uma Renda Mínima para uma Renda de 

Cidadania para os brasileiros.  

O ano de 2003 foi essencial para os programas de transferência de 

renda chegar ao nível dos dias atuais. Este é o quinto momento significante no 

desenvolvimento desse tipo de programa no Brasil. Esse ano foi o início do 

Governo Lula e passou – se a dar uma maior prioridade ao combate à fome e à 

pobreza. Uma das formas que se encontrou para dar uma maior agilidade aos 

programas de transferência de renda nesse momento foi a unificação desses 

programas sob a égide do Programa Bolsa Família, criado ainda também em 

2003. No ano de 2004, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, em substituição ao Ministério da Assistência Social e o 

Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. 

Analisando o histórico dos programas sociais no Brasil e evidenciando 

o grande volume de recursos e a abrangência dos programas de transferência 

de renda, Silva e Silva (2006, p.28) destaca:   

Representam o elemento central na constituição atual do 
Sistema de Proteção Social brasileiro, marcado, portanto, 
por grandes inovações: a implementação descentralizada 
desses Programas; a transferência monetária direta para os 
beneficiários; a admissão da Família enquanto unidade de 
atenção social; a unificação dos programas; a proposta de 
articulação de políticas compensatórias com políticas 
estruturantes e a obrigatoriedade do cumprimento de 
condicionalidades por parte dos beneficiários, o que 
imprimiu ao Sistema Brasileiro de Proteção Social novo 
padrão, novo conteúdo, nova dinâmica, mas também novos 
desafios.   

 



 
 

2.4 - Principais Estratégias de Desenvolvimento e Combate à Pobreza no 
Nordeste 

Uma vez que esse trabalho tem dado ênfase ao estudo da pobreza no 

Nordeste brasileiro, é importante não deixar de falar sobre as principais 

políticas implementadas nessa região ao longo do tempo com a finalidade de 

combater a pobreza e miséria.     

Partindo dos anos de 1877 e 1878, destaca - se nesses anos uma 

grande seca no Nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo, a ocorrência da 

Guerra de Canudos. Nesse tempo já existia a problemática da pobreza e 

também a busca de suas soluções. Aqui a insuficiência de recursos hídricos 

era tida como a grande causadora da fome e pobreza da região. No sentido de 

ajudar no combate a pobreza na região foi criado o IFOCS (Inspetoria Federal 

de Obras contra a Seca) e mais tarde, em substituição a esse órgão, criado o 

DNOCS (Departamento  Nacional de Obras contra a Seca). Esses órgãos 

tratavam - se primordialmente de políticas assistencialistas, as quais tinham, 

dentre outros objetivos, socorro aos flagelados pelo alistamento em frentes de 

serviços e o armazenamento de água (VIDAL, 2001).  

No início da década de 50, as políticas procuraram focar mais a oferta 

de crédito e financiamento público destinados aos produtores nordestinos. Foi 

nessa perspectiva que foi criado o BNB (Banco do Nordeste do Brasil) em 

1952. Esse banco tinha como principais finalidades iniciais buscar suprir o setor 

produtivo do polígono das secas e, ao mesmo tempo, abrir uma nova 

perspectiva para o mercado financeiro regional. Já na segunda metade da 

década de 50, sob a coordenação de Celso Furtado, foi crido o GTDN (Grupo 

de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste). A respeito das propostas do 

GTDN, Amaral Filho (2008, p.14) observa:  

 

Suas estratégias visavam quebrar o circulo vicioso da 
pobreza na região, dando lugar ao circulo virtuoso do 
crescimento e do desenvolvimento, por meio de um 
conjunto de ações que visavam reorganizar o setor agrícola 
ao mesmo tempo em que um vasto programa  de  incentivos  
e  investimentos  em  infra-estrutura  nas  áreas  de energia, 
transporte, etc.  



 
 

Em 1959 era criada a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste). A criação desse órgão foi resultado das discussões realizadas 

pelo GTDN. Esse grupo de estudo destacava que a industrialização poderia ser 

a única solução compatível com o desenvolvimento do Nordeste (BERNAL, 

2007).  Dentre as principais propostas da SUDENE para o desenvolvimento do 

Nordeste, destaca - se o esforço de fortalecer uma burguesia industrial 

nordestina que seria capaz de confrontar, estrategicamente, as grandes e já 

consolidadas oligarquias rurais, as quais não eram benéficas ao 

desenvolvimento social do Nordeste (BACELAR, 2000).  

Nos anos 60, entra em pauta o FINOR, Fundo de Investimento do  

Nordeste. Esse fundo tinha como finalidade uma política compensatória de 

investimentos calcada em incentivos fiscais para a região. Ele proporcionou um 

maior processo de industrialização na região Nordeste, favorecendo, assim, 

também maior intercâmbio entre esta região e o Sudeste, centro de grandes 

indústrias (AMORA, 1994 apud BERNAL, 2007).     

A partir dos anos 70, a produção de insumos industriais no Nordeste foi 

focada pelo Governo Federal, objetivando desenvolver essa região. Foi nesse 

contexto que grandes empreendimentos como o Pólo Petroquímico de 

Camaçari (Salvador, BA) surgiram.  

Políticas baseadas nas teorias de desenvolvimento rural local,  

advindas de equipes técnicas do BNB e SUDENE, foram priorizados no final da 

década de 70 e nos anos 80 ( ALENCAR JÚNIOR; ALVES, 2007). Algumas 

características desses programas estavam na alta intensidade de capital 

utilizado e pequena absolvição de mão-de-obra utilizada. De acordo com 

Alencar Júnior e Alves (2007), essas referidas políticas até que, em certo 

momento, contribuíram para dirimir a diferença entre o PIB nacional e o 

regional. No entanto, as mesmas não trouxeram mudanças permanentes e 

significativas no combate à pobreza e fome na região Nordeste. Os mesmos 

autores ainda salientam que muitas dessas políticas na verdade trouxeram, 

pelo menos até a primeira metade da década de 80, uma maior concentração 

de renda.  



 
 

A partir da promulgação da Carta Magna de 1988, previu – se uma 

maior intervenção do Estado na área social. Foi nesse ambiente que foi criado 

o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Este tinha a 

função principal de suprir deficiências ou falhas relacionadas ao financiamento 

do setor produtivo da região Nordeste.  

Na década de 90, viu - se uma política que já se tinha presenciado nos 

anos 60 com o FINOR, só que agora com maior força. A chamada guerra fiscal. 

Nos anos 90, os estados Nordestinos travaram uma concorrência para atração 

de indústrias para seus respectivos territórios. O modo de atração dessas 

indústrias através de incentivos fiscais foi de isenção de impostos estaduais até 

a oferta de infra-estrutura energética. Amaral Filho, Rocha e Campelo de Melo 

(2006) observam, ainda, que essas políticas de incentivos fiscais podem ter 

trazido algo mais que o mero desenvolvimento industrial local para os estados 

que as receberam. Segundo esses autores, tal política de incentivos fiscais tem 

todo um processo de aprendizagem por trás que estimula cada vez mais seus 

conteúdos e suas formas, impulsionando, assim, outras políticas menos 

convencionais.  

No segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, ocorreu a 

extinção da SUDENE. Na verdade, essa extinção formalizou um processo de 

esvaziamento da Instituição iniciado na ditadura e consolidado com a 

viabilização de investimentos para o Nordeste por conta de instrumento fiscais 

(ALENCAR JÚNIOR; ALVES, 2007).    

Passando agora para uma análise mais atualizada das propostas de 

desenvolvimento do Nordeste brasileiro, Alencar Júnior e Alves destacam 

basicamente três tipos propostas. A primeira focaliza um desenvolvimento 

nordestino baseado em conceitos de cadeias e arranjos produtivos. Uma 

segunda proposta, além de basear – se na primeira, também focaliza ou 

privilegia os chamados corredores de exportação. Por último, tem – se uma 

terceira proposta de desenvolvimento para o nordeste que se baseia na 

combinação das duas propostas anteriores.  



 
 

A primeira proposta tem como linha teórica as cadeias ou arranjos 

produtivos locais (APLs). Ou seja, essa proposta é baseada segundo conceito 

de APL abaixo: 

 

Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de empresas 
localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, 
interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
outros atores locais, tais como: governo, associações 
empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa 
(SEBRAE, 2009).  

 

Segundo Alencar Júnior e Alves (2007), esse tipo de concepção sobre 

arranjos produtivos privilegia mais os arranjos mais competitivos com base no 

mercado externo e, portanto, não leva muito em conta as especificidades das 

sub-regiões.     

Uma segunda proposta de desenvolvimento para o Nordeste na 

atualidade, como citado anteriormente, além de englobar a primeira, inclui 

também o conceito de corredor de exportação. Corredores de exportação são 

corredores cujo destino ou origem (porto, posto alfandegário) está nos 

limítrofes do território nacional com fluxo da produção para o exterior 

(CAMPOS et al., 2001 apud CAMARGO; GONÇALVES, 2005). Alguns desses 

corredores, baseados em eixos longitudinais, seriam formados: pelos cerrados 

baiano, piauiense e maranhense, especializado em grãos (exportação porto de 

Itaqui-MA); pelo Vale do São Francisco e outros projetos de irrigação, 

especializado na fruticultura (exportação portos Recife e Suape-PE e Pécem-

CE); um terceiro eixo seria formado pelo complexo industrial e comercial 

localizado no litoral do Nordeste.  

    A terceira proposta de desenvolvimento atual do Nordeste brasileiro, 

de acordo com Alencar Júnior e Alves (2007), é a que combina as duas 

políticas anteriores. Ou seja, realização concomitante de uma política baseada 

em Arranjos Produtivos Locais com outra política focada em corredores de 

exportação. No entanto, os mesmos autores destacam que essa proposta é 

mais ousada uma vez que possui aspectos contraditórios. Essa terceira política 



 
 

combina, por exemplo,  grandes investimentos privados estruturais com apoio 

às micro e pequenas empresas; ou propostas de planejamento regional com 

políticas estaduais próprias.  

Essas últimas três políticas, no entanto, não privilegiam o semi – árido 

nordestino e, por isso, não levam em conta sua importância e abrangência 

(18% do território nacional e 57% do território nordestino) territorial e social 

(ALENCAR JÚNIOR; ALVES, 2007). 

Os autores citados acima salientam que, considerando a especificidade 

e abrangência do semi – árido nordestino, duas são as políticas a serem 

discutidas a favor do desenvolvimento dessa região. Uma está relacionada ao 

campo social e a outra ao campo econômico.  

No âmbito social, o caminho certo para o desenvolvimento seria 

baseado em conceitos de desenvolvimento local e economia solidária. Além do 

mais, de acordo com Alencar Júnior e Alves, dentro de uma política 

desenvolvimentista para o semi – árido nordestino é importante uma 

modificação da estrutura fundiária, uma vez que existe uma alta concentração 

de terra nessa região.  

No campo econômico, o importante seria a geração de atividades 

locais geradoras de recursos e empregos para  a população. Para que isso 

possa ocorrer, é fundamental priorizar empreendimentos micro, pequeno e 

médio porte na área urbana e, ao mesmo tempo, trabalhar em cima da 

agricultura familiar no meio rural.  

Ainda se referindo a estratégias de desenvolvimento para o semi-árido 

nordestino, Alencar Júnior e Alves destacam três aspectos que não podem 

faltar nesse tipo de política para essa região, quais sejam: uso da água, manejo 

do solo e introdução de tecnologias. Para esses autores, uma das melhores 

maneiras de se trabalhar o uso da água nessa região é através de cisternas 

caseiras por conta da simplicidade e da não necessidade de muitos recursos 

financeiros para esse tipo de armazenamento de água. Por outro lado, é 

também importante o aspecto de não esgotamento do solo, principalmente por 

causa das queimadas. O mau manuseio do solo deixa a terra menos fértil, 



 
 

prejudicando a agriculta familiar. Por último, tem - se a importância da 

tecnologia para o desenvolvimento do semi-árido nordestino. É essencial que 

as tecnologias saiam das prateleiras das instituições (EMBRAPA, 

Universidades, etc.) e possam chegar ao semi-árido com intuito de facilitar a 

vida dessa população. Todavia, a falta de formação profissional e a baixa 

escolaridade das pessoas do semi-árido nordestino dificultam a chegada 

dessas tecnologias na região (ALENCAR JÚNIOR; ALVES, 2007).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nessa parte do trabalho será apresentada a metodologia. Inicialmente, 

tem - se a delimitação da área de estudo. Na seqüência, vem a natureza e 

fonte dos dados (métodos e técnicas de pesquisa, natureza e delimitação dos 

dados e fontes dos dados) e, por último, tem – se métodos de análise 

(dimensão programa Bolsa Família no Nordeste e indicadores de pobreza e 

indigência no Nordeste).  

  

3.1 - Delimitação da área de Estudo 
 

A  escolha da região Nordeste do Brasil como foco do trabalho ocorreu 

por ser ela uma das mais beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e também 

por ser uma das regiões mais pobres do país.  

A região Nordeste é uma região do Brasil com 1.558.196 km² de área 

e, aproximadamente, 51.609.027 habitantes. Esta região é a terceira do Brasil 

em área, um pouco menor que o Estado do Amazonas, 1.570.745,680 km². A 

região possui 30.998.109 eleitores (IBGE/2002), o segundo maior colégio 

eleitoral do país (Sudeste é o primeiro). Ademais, é a região Nordeste que 

possui a maior quantidade de estados, são nove ao todo: Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco (incluindo o Distrito Estadual de 

Fernando de Noronha), Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Em termos de vegetação, a região Nordeste possui as seguintes 

características: Mata Atlântica (em pequenas áreas da região próxima ao 

litoral); Cerrado (oeste da Bahia e sul do Maranhão), Caatinga ( no sertão 

nordestino, interior), Mata dos Cocais (em áreas do Maranhão, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Ceará). Seu principal rio é o São Francisco. Na economia, 

são destaques a agricultura e o turismo (cidades litorâneas). Em relação a 

problemas sociais, a vulnerabilidade da população aos problemas sociais 

decorrentes da seca no sertão nordestino ainda continua sendo um dos 

grandes empecilhos ao desenvolvimento da região.  



 
 

3.2 - Natureza e Fontes dos Dados 
  
3.2.1 - Métodos e Técnicas de Pesquisa  

 

Método de Pesquisa é a “escolha de procedimentos sistemáticos para 

descrição e explicação de um estudo” (FACHIN, 1993, p.27). Especificamente 

neste trabalho, foi utilizado o método indutivo, ou seja, a partir de pesquisas 

amostrais, vai – se generalizar os resultados. O método comparativo também 

esteve presente neste estudo, uma vez que, às vezes, foi necessário comparar 

estados e até mesmo regiões. O método histórico, através da utilização e 

explanação de dados passados, foi outro método aqui presente. Ademais, 

considerando que no decorrer do trabalho utilizou – se dados estatísticos e 

análise argumentativa (análise gráfica, tabular e descritiva), os métodos 

quantitativos e qualitativos também foram vistos no decorrer do estudo.  

Técnica de pesquisa, por sua vez, “está ligada ao modo de realizar a 

atividade de forma mais hábil, mais perfeita,... está relacionada à tática” 

(FACHIN, 1993, p.29). Dessa forma, esse estudo se utiliza da técnica de 

documentação indireta, isto é, técnica de pesquisa bibliográfica e, quando 

necessário, de técnica de pesquisa documental.        

 
 3.2.2 – Natureza e Delimitação dos Dados 

  

Os dados utilizados foram de natureza secundária, isto é, coletados em 

instituições com comprovada idoneidade acadêmica. Já em relação à 

amplitude de observação dos dados, basicamente estes dados vão de 2004 a 

2009 para a análise da dimensão do Programa Bolsa Família no Nordeste e 

vão de 2004 a 2007 para a análise da trajetória dos indicadores de 

pobreza/miséria para os estados dessa região.  

 

  

 

 

 

 



 
 

  3.2.3 - Fontes dos Dados 

 

Para a produção deste trabalho, os dados tiveram as seguintes 

origens: 

 

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD/IBGE 

 Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade – IETS 

 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS 

 Centro de Políticas Sociais – CPS/FGV  

      

  

3.3 - Métodos de Análise 
 
3.3.1 - Dimensão Programa Bolsa Família no Nordeste 

O Tamanho do Programa Bolsa Família - PBF - na região Nordeste vai 

ser avaliado neste estudo, como expressado anteriormente, através de análise 

tabular – gráfica descritiva e argumentativa de dados do PBF que mostram a 

análise sobre o tamanho e a abrangência dessa política de transferência de 

renda na citada região. Quando a dimensão do PBF no Nordeste é discutida 

através dos indicadores de focalização disponibilizados no sítio do MDS, as 

seguintes fórmulas são utilizadas:   

 

(I) PI = 
Fp

iFp, . Proporção de famílias pertencentes ao público-alvo 

corretamente incluídas no programa em cada estado nordestino 

(cobertura);  

 

(II) PE = 
Fp

eFp, . Proporção de famílias pertencentes ao público-alvo 

erroneamente excluídas no programa em cada estado 

nordestino (subcobertura);  

 



 
 

No Sumário Executivo (2007) – Avaliação de Impacto do Programa 

Bolsa Família – PI é também chamado de Focalização (targeting) de inclusão. 

Na verdade, PE (fórmula número II) é obtido a partir de PI (fórmula número I), 

uma vez que (PI + PE) é igual a 1.   

 

3.3.2 – Indicadores de Pobreza e Indigência no Nordeste   

Os indicadores mostrados (análise gráfica) são oriundos da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Eles foram calculados com base 

no indicador de pobreza FOSTER, GREER E THORBECKE (FGT) (FOSTER; 

GREER; THORBECKE, 1984 apud MOREIRA; BRAGA; ANDRADE-

CARVALHO, 2007). Este indicador é apresentado da seguinte forma:   

 

 

 

 
1

;  0 

Sendo: 

FGT = Indicador de Pobreza de Foster, Greer e Thorbecke; 

n = tamanho da amostra; 

q = número de pobres / indigentes; 

z = linha de pobreza / indigência;  

yi = renda per capita (domiciliar); 

α = parâmetro que distingue entre índices FGT alternativos. 

 

 



 
 

Da fórmula anterior, pode – se ter:  

1) α = 0; implica  ⁄ . Este quociente é conhecido como P(0) e é 

chamado de medida de incidência da pobreza/indigência ou proporção 

de pobres / indigentes (Head Count Ratio). Ele capta apenas a extensão 

da pobreza/indigência, mas não é sensível à intensidade da mesma 

(FREITAS; CARVALHO; CAMPOS, 2008, apud HOFFMANN, 1998).   

 

2) α = 1; implica   ∑ . Este índice é conhecido como 

P(1) e é chamado de medida de insuficiência média de renda ou hiato 

de pobreza/indigência (Poverty Gap). Por ser a diferença entre a linha 

de pobreza / indigência e a renda per capita de pobres / indigentes, ele 

capta a quantidade de renda que falta para os indivíduos atingirem a 

linha de pobreza / indigência. Este índice também permite quantificar o 

custo necessário para se tirar os indivíduos da pobreza / indigência 

(FREITAS; CARVALHO; CAMPOS, 2008).  

 

3) α = 2; implica  ∑ . Este índice é conhecido 

como P(2) e é chamado de hiato quadrático (Squared Poverty Gap). A 

diferença deste índice para o anterior é que este é elevado ao quadrado, 

dando, desta forma, maior peso aos indivíduos mais pobres / indigentes.  

Ele mede a severidade da pobreza. 

Geralmente a literatura somente utiliza o valor do parâmetro (α) até o 

valor 2, no entanto, valores maiores para tal podem ser dados, sendo que, 

quanto maior o valor de  α, maior peso também será dado aos mais pobres / 

indigentes.   

A análise de figuras (gráficos) foi a maneira através da qual se verificou 

a evolução/trajetória dos indicadores de pobreza/indigência citados 

anteriormente. 

 



 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aqui são apresentadas e analisadas análises descritivo-argumentativas 

dos dados utilizados bem como análise dos indicadores propostos na seção 

metodológica. Inicialmente, é feita a análise da dimensão do PBF no Nordeste 

e em seguida análise de indicadores de pobreza nessa região.  

 

4.1 - Dimensão do Programa Bolsa Família na Região Nordeste 

A Tabela 3 a seguir mostra a quantidade de famílias atendidas pelo 

PBF no Nordeste e os recursos totais correspondentes (também taxa de 

crescimento) para cada estado dessa região para o ano de 2004 (um ano após 

a criação do PBF) até o ano de 2009.  

Estado 

Qde. Fam. Valor (R$) Qde. Fam. Valor (R$) Qde. Fam. Valor (R$) Qde. Fam. Valor (R$) Qde. Fam. Valor (R$) Qde. Fam. Valor (R$) Qde. Fam.(%) Valor (%)

AL 214.726 137.724.223 253.745 187.942.388 339.921 237.778.776 351.402 289.229.113 347.585 351.696.815 395.459 418.051.447 84,17 203,54

BA 838.963 532.684.471 1.067.291 751.361.024 1.391.245 1.006.377.304 1.411.662 1.204.402.913 1.372.763 1.423.078.114 1.581.639 1.663.238.830 88,52 212,24

CE 572.730 399.472.576 742.454 519.471.343 882.220 650.956.446 891.418 749.617.542 870.153 891.827.792 947.720 1.008.130.971 65,47 152,37

MA 380.742 272.001.169 532.126 373.620.218 706.878 540.255.598 737.539 664.518.268 729.610 802.131.232 846.345 943.841.215 122,29 247,00

PB 273.135 180.295.664 337.001 240.156.550 406.904 300.484.368 416.863 354.791.990 410.707 420.649.317 444.729 477.101.969 62,82 164,62

PE 518.956 304.053.138 633.500 442.466.890 860.546 599.409.419 905.919 744.508.843 881.591 904.677.146 1.035.989 1.062.895.529 99,63 249,58

PI 217.931 156.971.474 284.297 201.620.550 366.906 266.100.304 368.612 320.210.898 360.622 378.091.695 413.867 433.021.424 89,91 175,86

RN 190.116 121.690.884 240.828 162.987.685 298.643 207.027.636 302.720 243.606.645 292.522 288.424.121 321.710 330.812.114 69,22 171,85

SE 113.147 68.581.861 154.332 103.978.407 189.304 139.480.028 187.470 164.180.652 179.875 192.078.898 220.175 228.065.256 94,59 232,54

NE 3.320.446 2.173.475.460 4.245.574 2.983.605.055 5.442.567 3.947.869.879 5.573.605 4.735.066.864 5.445.428 5.652.655.130 6.207.633 6.565.158.755 86,95 202,06

BR 6.571.839 3.791.785.038 8.700.445 5.691.667.041 10.965.810 7.524.661.322 11.043.076 8.965.499.608 10.557.996 10.606.500.193 12.370.915 12.454.702.501 88,24 228,47

Tx. Cresc (04‐09)

Tabela 3 - Quantidade Famílias Atendidas pelo PBF e o Correspondente Valor Total para Estados Nordeste, Região Nordeste e Brasil
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MDS  



 
 

Referindo – se especificamente à quantidade de famílias atendidas 

pelo PBF, é possível observar que praticamente todos os estados da região 

Nordeste acompanharam o crescimento do número de famílias atendidas no 

Brasil e na região Nordeste como um todo. Isto é, de 2004 a 2009, com poucas 

exceções em alguns anos, o número de famílias atendidas pelo PBF vem 

crescendo em todos os estados da região Nordeste do Brasil.  

Paralelamente ao aumento do número de famílias atendidas pelo  PBF 

nos estados do Nordeste, também aumenta o valor total dos recursos para 

cada estado. Esses aumentos ocorridos também podem ser constatados por 

meio da taxa de crescimento de 2009 em relação a 2004. Nesse caso, todas 

essas taxas são positivas. O incremento dessas variáveis (famílias atendidas 

pelo PBF e valor total dos recursos) é condizente com a real expansão do 

programa, isto é, o cumprimento de metas pré-estabelecidas no início do 

programa. Ademais, novos enfoques do programa Bolsa Família vão surgindo. 

Em março de 2008, por exemplo, ocorreu a inclusão de benefícios para 

adolescentes de 16 e 17 anos de idade. Esse novo enfoque do PBF foi criado 

para dar incentivos aos jovens dessa faixa etária a permanecerem na escola 

(MDS, 2008). Referindo – se ao aumento dos valores do PBF, tal enfoque 

claramente tem relação com a própria expansão do programa. No entanto, o 

aumento dos valores também pode ser, em parte, explicado dentro da 

perspectiva de reajustes ocorridos no programa desde sua formação, sendo 

três os reajustes ocorridos até então desde a criação do programa Bolsa 

Família (ver seção 2.1.4). 

Para melhor inferir sobre a Tabela 3 da página anterior, vai ser 

analisado o percentual de participação – para a quantidade de famílias 

atendidas e o valor total de recursos correspondente - de cada estado 

equiparado à região Nordeste como um todo. A Tabela 4 e a Figura 1 a seguir 

mostram essa relação primeiramente para a quantidade de famílias atendidas.   



 
 

Estado 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tx. Cresc (04‐09)

%(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne)

AL 6,47 5,98 6,25 6,30 6,38 6,37 ‐1,49

BA 25,27 25,14 25,56 25,33 25,21 25,48 0,84

CE 17,25 17,49 16,21 15,99 15,98 15,27 ‐11,49

MA 11,47 12,53 12,99 13,23 13,40 13,63 18,90

PB 8,23 7,94 7,48 7,48 7,54 7,16 ‐12,91

PE 15,63 14,92 15,81 16,25 16,19 16,69 6,78

PI 6,56 6,70 6,74 6,61 6,62 6,67 1,58

RN 5,73 5,67 5,49 5,43 5,37 5,18 ‐9,49

SE 3,41 3,64 3,48 3,36 3,30 3,55 4,09

NE/BR 50,53 48,80 49,63 50,47 51,58 50,18 ‐0,69

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MDS

Tabela 4 - Percentual do Quociente entre a Quantidade de Famílias Atendidas pelo

PBF em cada Estado do Nordeste e o Total de Famílias Atendidas nesta Região
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MDS

Figura 1 - Percentual do Quociente entre a Quantidade de Famílias Atendidas
pelo PBF em cada Estado do Nordeste e o Total de Famílias Atendidas nesta
Região

 

Na Tabela 4 e Figura 1 fica mais evidente a participação de cada 

estado quanto às famílias atendidas na região Nordeste. Na Tabela 4, a região 

Nordeste em quatro dos seis anos observados possui mais de 50% das 

famílias atendidas pelo PBF no Brasil, sendo que, nos outros dois anos, 

também quase atinge o percentual de 50%. Esse enfoque do Programa Bolsa 



 
 

Família sobre o Nordeste brasileiro tem fundamento, uma vez que praticamente 

a metade dos pobres do Brasil se concentra nessa região (BACELAR, 2008).  

Em relação aos estados, pode - se ver (tanto na Tabela 4 como na 

Figura 1) que o Estado da Bahia praticamente se mantém no patamar de 25% 

de todas as famílias atendidas pelo PBF no Nordeste no período considerado. 

Por outro lado, Sergipe possui o menor percentual de famílias atendidas. A 

Tabela 5 a seguir pretende esclarecer o que ocorre com esses dois estados.   

      

AL BA CE MA PB PE PI RN SE

Total Pop. Res. NE 52.944.000 52.944.000 52.944.000 52.944.000 52.944.000 52.944.000 52.944.000 52.944.000 52.944.000
Total Indig. Est. NE 361.429 1.247.074 967.555 1.022.488 351.944 1.039.962 351.361 305.554 162.369
Total Pob. Est. NE 1.285.962 5.142.192 3.302.659 2.582.328 1.341.553 3.761.228 1.110.880 912.090 638.647
%(Est./NE) - Ind. 0,68 2,36 1,83 1,93 0,66 1,96 0,66 0,58 0,31
%(Est./NE) - Pob. 2,43 9,71 6,24 4,88 2,53 7,10 2,10 1,72 1,21

Total Pop. Res. Urb. NE 37.999.000 37.999.000 37.999.000 37.999.000 37.999.000 37.999.000 37.999.000 37.999.000 37.999.000
Total Indig. Est. Urb. NE 191.320 484.734 352.429 468.565 272.698 293.866 147.534 190.116 122.679
Total Pob. Est. Urb. NE 859.900 2.317.523 1.339.564 1.632.128 1.098.697 1.155.837 633.375 678.455 499.566
%(Est./NE) - Ind. Urb. 0,50 1,28 0,93 1,23 0,72 0,77 0,39 0,50 0,32
%(Est./NE) - Pob. Urb. 2,26 6,10 3,53 4,30 2,89 3,04 1,67 1,79 1,31

Total Pop. Res. Rur. NE 14.945.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000 14.945.000
Total Indig. Est. Rur. NE 170.109 484.739 365.168 553.923 79.246 295.437 203.827 115.438 39.690
Total Pob. Est. Rur. NE 426.062 1.451.687 763.596 950.200 242.856 731.852 477.505 233.635 139.081
%(Est./NE) - Ind. Rur. 1,14 3,24 2,44 3,71 0,53 1,98 1,36 0,77 0,27
%(Est./NE) - Pob. Rur. 2,85 9,71 5,11 6,36 1,62 4,90 3,20 1,56 0,93

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PNAD

Tabela 5 - Percentual do Quociente entre a População de Indigentes e Pobres (Total, Urbano e Rural) dos Estados do
Nordeste e a População de Indigentes e Pobres (Total, Urbano e Rural) desta Região - 2007 

 

A Tabela 5 mostra a relação do número de indigentes e de pobres de 

cada estado do Nordeste em relação ao número de indigentes e de pobres  

desta região em sua totalidade considerando, para tanto, a população total, a 

população urbana e rural. Para o ano de 2007, os Estados da Bahia e de 

Sergipe estiveram, respectivamente, com o maior e o menor percentual de 

pessoas indigentes e pobres na região Nordeste (números em vermelho). A 

única exceção visualizada acima é em relação à população de indigentes na 

área rural, quando os Estados do Maranhão e da Bahia são, nessa ordem, os 

que possuem os maiores percentuais de pessoas residentes indigentes que 



 
 

vivem na área rural. Assim, considerando que um dos principais objetivos do 

PBF é dirimir a falta de suplementos básicos da população mais pobre do país 

e, como foi visto na Tabela 5, os Estados da Bahia e de Sergipe são os que 

mais e menos, respectivamente, concentram esse público – alvo no Nordeste, 

é salutar, portanto, esses estados possuírem a maior e a menor (nessa ordem) 

quantidade de famílias atendidas pelo PBF nessa região como foi mostrado 

anteriormente na Tabela 4 e Figura 1. Ademais, na Figura 1 pode ser 

visualizado que não houve mudanças significativas – apesar dos estados 

aumentarem ou diminuírem alguns pontos percentuais - na proporção de 

famílias atendidas em cada estado em relação à região Nordeste.   

Essa relação com a quantidade de famílias atendida pelo PBF em cada 

estado em proporção ao total de famílias atendidas no Nordeste como um todo 

também pode ser estendida ao valor total de recursos que cada estado da 

região Nordeste recebe equiparado a esta região na totalidade. É o que 

mostram a Tabela 6 e a Figura 2 a seguir. 

Estado  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tx. Cresc (04‐09)

%(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne) %(Est./Ne)

AL 6,34 6,30 6,02 6,11 6,22 6,37 0,49

BA 24,51 25,18 25,49 25,44 25,18 25,33 3,37

CE 18,38 17,41 16,49 15,83 15,78 15,36 ‐16,45

MA 12,51 12,52 13,68 14,03 14,19 14,38 14,88

PB 8,30 8,05 7,61 7,49 7,44 7,27 ‐12,39

PE 13,99 14,83 15,18 15,72 16,00 16,19 15,73

PI 7,22 6,76 6,74 6,76 6,69 6,60 ‐8,67

RN 5,60 5,46 5,24 5,14 5,10 5,04 ‐10,00

SE 3,16 3,48 3,53 3,47 3,40 3,47 10,09

NE/BR 57,32 52,42 52,47 52,81 53,29 52,71 ‐8,04

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MDS

Tabela6-Percentual doQuociente entreos Recursosdo PBFRecebidos pelasFamílias

em cada Estado do Nordeste e o Recurso Total Correspondente a esta Região
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MDS

Figura 2 - Percentual do Quociente entre os Recursos do PBF Recebidos pelas
Famílias em cada Estado do Nordeste e o Recurso Total Correspondente a esta
Região

 

Em relação ao valor total dos recursos repassados para a região 

Nordeste equiparado ao Brasil, é observável que a referida região é 

contemplada, nesse caso, com mais de 52% dos recursos do Brasil destinados 

ao PBF no período de 2004 a 2009. No ano de 2004, por exemplo, o percentual 

de recursos repassados para essa região chega a quase 60%. Uma justificativa 

para essa priorização do Programa Bolsa Família na região Nordeste é que 

essa região é a que possui a maior quantidade de pobres no Brasil. Para o ano 

de 2004 mencionado anteriormente, tem – se a Tabela 7 a seguir.  

 

Região Percentual de Pobres 
PNAD/2004

Norte 41,70%

Nordeste 55,30%

Centro ‐ Oeste 21%

Sudeste 20,70%

Sul 19,50%

Tabela 7 - Percentual de Pobres nas
Regiões do Brasil em 2004

Fonte: Elaboração do autor a partir de 
dados do MDS  



 
 

Como pode ser visualizado nos dados da Tabela 7, a região Nordeste 

no ano de 2004 tem justificativas para ser a maior beneficiária em termos de 

recursos pelo PBF, uma vez que concentra ,nesse ano, uma quantidade muito 

significante de pobres no Brasil, 55,3%. 

Em relação aos estados, o percentual de participação na região 

Nordeste no PBF é, assim como foi em relação à quantidade de famílias 

atendidas por esse programa, destacado para o Estado da Bahia e Sergipe. O 

primeiro estado se destaca como tendo o maior percentual de participação nos 

recursos do PBF para a região Nordeste, enquanto o segundo se destaca 

como o possuidor do menor percentual de recursos na região Nordeste. Isso é 

praticamente uma conseqüência dos dados mostrados na Tabela 5. Isto é, por 

Bahia e Sergipe possuírem respectivamente a maior e a menor proporção de 

pobres dentre os estados da região Nordeste atendidos pelo Programa Bolsa 

Família. Uma análise das Figuras 1 e 2 supracitadas permite inferir que, para a 

proporção de famílias atendidas pelo PBF em cada estado do Nordeste, não 

houve mudanças importantes quanto ao percentual de recurso recebido por 

cada estado (2004-2009) proporcionalmente à totalidade de recursos da região 

Nordeste.  

É também observável nas Tabelas 5 e 6 acima as taxas de 

crescimento da quantidade de famílias atendidas pelo PBF e o correspondente 

valor repassado para cada Estado do Nordeste e para esta região no intervalo 

de 2004 a 2009. Para alguns estados, (Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, 

etc.) essas taxas são negativas. Isso pode estar relacionado com o tipo de 

programa que é o PBF. Ou seja, como este programa é apenas uma política 

compensatória (política transitória com o objetivo de apenas resgatar a justiça 

social de um público – alvo, evitando acomodações), a redução no número de 

beneficiários e, por conseqüência, a redução na quantia do valor repassado 

pode já ser por conta da diminuição na quantidade de beneficiários já previstos 

inicialmente pelo programa.   

Outra maneira de evidenciar o tamanho do Programa Bolsa Família na 

região Nordeste do Brasil é através da análise das devidas proporções entre a 

estimativa de famílias pobres (público – alvo do Bolsa Família), as famílias 



 
 

cadastradas no PBF e as famílias efetivamente atendidas pelo programa. Isso 

será mostrado a seguir mediante a Tabela 8 e as Figuras 3 e 4.  

Na Tabela 8, tem – se nas três primeiras colunas, respectivamente, a 

estimativa de famílias pobres que estão no perfil Bolsa Família para o ano de 

2008, o total de famílias pobres cadastradas perfil Bolsa família (que não 

obrigatoriamente são efetivamente atendidas pelo PBF) e o número de famílias 

atendidas pelo PBF. Esses dados são relativos aos estados do Nordeste, a 

esta região como um todo e ao Brasil. Para uma melhor compreensão da 

Tabela 8, segue – se as Figuras 3 e 4 referentes às duas últimas colunas desta 

tabela. A Figura 3 refere– se à estimativa de famílias pobres versus famílias 

atendidas pelo PBF.  

 

Estado 

Estimativa Famílias Pobres ‐ 

Perfil Bolsa Família‐(PNAD 

2006)‐2008

Total de Famílias Pobres 

Cadastradas (Perfil Bolsa 

Família)‐01/09

Número de Famílias 

Atendidas pelo 

Programa Bolsa Família

Estimativas Famílias 

Pobres x Famílias 

Atendidas (%)

Famílias 
Cadastradas x 

Família Atendidas 
(%)

AL 407.666 468.432 361.478 88,67 77,17

BA 1.558.051 1.979.937 1.439.905 92,42 72,72

CE 960.379 1.187.883 903.380 94,06 76,05

MA 833.084 1.007.149 745.258 89,46 74,00

PB 424.198 578.999 415.829 98,03 71,82

PE 980.645 1.289.044 921.078 93,93 71,45

PI 398.785 510.605 366.745 91,97 71,83

RN 319.016 428.332 301.443 94,49 70,38

SE 216.408 273.737 181.962 84,08 66,47

NE 6.098.232 7.724.118 5.637.078 92,44 72,98

BR 12.995.195 16.284.490 11.030.504 84,88 67,74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MDS

Tabela 8 - Estimativa Famílias pobres/Famílias Pobres Cadastradas/Famílias Atendidas Perfil PBF no
Nordeste (Datas Referências 2008/2009)

 



 
 

 

Primeiramente, cabe observar que em nenhum momento o número de 

famílias atendidas é igual ao número de famílias pobres para nenhum estado e 

nem para a região Nordeste como um todo. Nessa relação, a região em estudo 

chega a aproximadamente a 93%, ficando, nesse quesito, a frente do Brasil, 

este próximo de 85%. Alguns estados, como os Estados da Bahia, Ceará, 

Pernambuco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte têm mais de 90% das 

famílias pobres realmente atendidas pelo PBF. Destaque – se o Estado da 

Paraíba, com 98% das famílias pobres sendo efetivamente atendidas pelo 

PBF. Por outro lado, tem – se o Estado de Sergipe, com um percentual de 

aproximadamente de 84% das famílias pobres atendidas pelo programa. Na 

realidade, essa relação entre estimativa de famílias pobres e quantidade de 

famílias atendidas está relacionada, principalmente, com a questão da 

expansão gradativa do Programa Bolsa Família. Isto é, o PBF foi criado tendo 

como um de seus objetivos o aumento gradativo do número de famílias pobres 

e de extrema pobreza atendidas. De acordo com o Portal do Fome Zero (2009), 

a primeira etapa de expansão do programa ocorreu em maio/09, com mais de 

382 mil famílias novas atendidas em todo o país. Em 2009, será 1,3 milhão de 

famílias beneficiadas. Ou seja, vai - se aumentando paulatinamente o número 

de famílias a ser atendidas nas regiões e estados.  
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A Figura 4 corresponde à última coluna da Tabela 8, ou seja, 

corresponde à relação entre a quantidade de famílias cadastradas e a 

quantidade de famílias atendidas pelo programa.  

Observando a Tabela 8 e a Figura 4, claramente se evidencia que 

nenhum estado do Nordeste tem todas as famílias cadastradas atendidas pelo 

Programa Bolsa Família. Um dado interessante, no entanto, é que todos os 

estados (excetuando Sergipe), bem como a região em estudo, têm um 

percentual de famílias atendidas, dentre as famílias cadastradas, superior ao 

percentual do Brasil. Nessa relação, a grande maioria dos estados acima 

estudados está na casa dos 70%. Linhares (2005) também destaca em seu 

trabalho sobre o PBF essa maior proporcionalidade de beneficiários atendidos 

no Nordeste brasileiro. A diferença que ocorre entre o número de famílias 

cadastradas e atendidas pelo PBF é por causa, principalmente, da ocorrência 

de benefícios bloqueados. Praticamente todos os meses são bloqueados 

benefícios a famílias que não atendem às condicionalidades do programa e/ou 

seus dados não batem com as rendas de cortes do programa (este caso 

podendo ocorrer, por exemplo, quando a família não atualiza seus dados). 

Dados do portal Fome Zero (2009) indicam, por exemplo, que em setembro de 

2008 622.476 famílias tiveram seus benefícios bloqueados por 

incompatibilidade de renda de corte, ou seja, feitas comparações de dados, 

essas famílias não estavam no grupo de renda per capita exigida. Ainda 
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segundo a CNM - Confederação Nacional dos Municípios (2009), o número de 

famílias bloqueadas por causa de descumprimento das condicionalidades ( 

saúde ou escolar) nos anos de 2006, 2007 e 2008 respectivamente foram 

12.675, 87.422  e 37.797. Tudo isso sem contar com a burocracia que atrasa 

os procedimentos adequados ao efetivo recebimento dos benefícios pelas 

famílias. Dessa forma, fica evidente por que o número de famílias cadastradas 

no Bolsa Família não é o mesmo do número de famílias atendidas pelo 

programa.  

Ainda tratando dessa parte dimensional do PBF, a Tabela 9 a seguir 

traz o percentual de participação dos Programas de Transferência de Renda 

(como o Bolsa Família) na renda total dos estados e capitais do Nordeste.  

   

 Alagoas  1º 4,43 Recife 5º 2,9
 Pernambuco  2º 4,35 João Pessoa 7º 2,37
 Maranhão  3º 4,17 Maceió 13º 1,94
 Paraíba  4º 4,13 Fortaleza 15º 1,85
 Ceará  5º 3,97 São Luís 18º 1,68
 Piauí  6º 3,81 Teresina 19º 1,55
 Bahia  7º 3,5 Natal 20º 1,5

 Rio G. do Norte   9º 3,23 Salvador 25º 1,46
Sergipe 15º 2,27 Aracaju 33º 0,75

* Na contagem também estão incluídas as Periferias Metropolitanas

Tabela 9 - Percentual de Participação dos Programas de
Transferência de Renda na Renda Total dos Estados e Capitais
do Nordeste

UF Posição 
no Brasil

Percentual Capitais Posição 
no Brasil*

Percentual

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Atlas do Bolso
dos Brasileiros (FGV/2009)

 

A tabela mostra a participação percentual na renda total dos programas 

sociais nos estados e capitais nordestinos, tendo a análise focada no Programa 

Bolsa Família. Em seu trabalho Atlas do Bolso do Brasileiro, Néri (2009, p.30) 

destaca a importância do PBF para os mais pobres: “ Aumentos do Bolsa 

Família e de outros programas não previdenciários tendem a beneficiar 

predominantemente a classe E que tem 16,25% de seus proventos desta 

modalidade de renda”.  



 
 

Analisando estados e capitais da Tabela 9, tem – se que os Estados de 

Alagoas, Pernambuco e Sergipe se destacam dos demais. O Estado de 

Alagoas é o que possui o maior percentual de participação dos programas 

sociais (por conseqüência o Bolsa Família) na renda, enquanto sua capital 

Maceió fica em décimo terceiro entre as capitais do Brasil (terceiro no 

Nordeste). Pernambuco é o segundo estado que mais tem participação de 

programas sociais como o PBF na renda, sendo sua capital Recife a quinta 

para o Brasil e a primeira para o Nordeste. Outro estado que chama a atenção 

é o de Sergipe. Esse estado (e sua capital Aracaju) relacionado aos outros 

estados (e outras capitais) do Nordeste é o que possui a menor participação de 

rendas provenientes de programas sociais dentro da renda total.      

Esses resultados podem estar relacionados com a proporção da 

Classe E nos estados brasileiros e nordestinos, uma vez que essa classe é 

uma das mais focadas pelo PBF e outros programas de transferências. Néri 

(2009) mostra alguns números para essas áreas. Nesse ano de 2008, por 

exemplo, o Estado de Alagoas é o estado que possui o maior percentual da 

população Classe E do país (38,76%), enquanto sua capital Maceió é a 

segunda do país em termos de Classe E (25,6%). O Estado de Pernambuco é 

o sétimo estado brasileiro em termos de Classe E (24,09%). A periferia de 

Recife é a primeira do Brasil que mais possui população Classe E dentre as 

periferias pesquisadas no estudo. O Estado de Sergipe, que possui a menor 

porcentagem de participação de programas sociais na renda total, fica em 

sétimo no país concernente à percentagem da população Classe E. A capital 

desse estado, Aracaju, somente é a vigésima na proporção de pessoas da 

Classe E no Brasil.          

 

4.1.2 - Focalização do Programa Bolsa Família na Região Nordeste a partir de 
Dados do Ministério Desenvolvimento Social 

A focalização aqui apresentada é em relação ao acesso. Ou seja, 

pretende – se verificar em que medida os mais pobres tem acesso a 

determinado programa. Segundo Cavalieri e Pazello (2005), uma política bem 

focalizada minimizaria a ocorrência de dois tipos de erros: o erro de excluir do 



 
 

programa pessoas pertencentes ao público – alvo e o erro de incluir no 

programa pessoas não pertencentes ao público – alvo. Na literatura, o primeiro 

erro é chamado de erro do tipo I (ou erro de subcobertura ou erro de exclusão) 

e o segundo chamado de erro do tipo II (ou erro de vazamento ou erro de 

inclusão). Passando para a linguagem do Programa Bolsa Família, o erro do 

tipo I ocorre quando famílias pobres que deveriam estar recebendo benefícios 

do programa não são atendidas. O erro do tipo II ocorre quando famílias não 

público - alvo são beneficiadas pelo programa incorretamente.  

Na Tabela 10 e na Figura 5 a seguir, tem – se coberturas e 

subcoberturas para os estados do Nordeste do ano de 2004 a 2009 segundo o 

MDS. Considerando primeiramente a cobertura do Programa Bolsa Família, é 

possível verificar que todos os estados do Nordeste brasileiro tiveram a 

cobertura do Bolsa Família aumentada. A última linha da Tabela 10, que 

evidencia a variação percentual da cobertura do PBF de 2004 em relação a  

2009, deixa isso mais claro.  

AL BA CE MA PB PE PI RN SE

Cob. Bolsa Família 59,59 59,58 63,86 52,96 69,13 57,09 61,89 65,3 67,63

Sub Cob. Bolsa Família 40,41 40,42 36,14 47,04 30,87 42,91 38,11 34,7 32,37

Cob. Bolsa Família 70,42 75,79 82,78 74,02 85,3 69,69 80,74 82,71 92,24

Sub Cob. Bolsa Família 29,58 24,21 17,22 25,98 14,7 30,31 19,26 17,29 7,76

Cob. Bolsa Família 94,34 98,8 98,37 98,33 102,99 94,67 104,2 102,57 113,14

Sub Cob. Bolsa Família 5,66 1,2 1,63 1,67 ‐2,99 5,33 ‐4,2 ‐2,57 ‐13,14

Cob. Bolsa Família 97,53 100,25 99,39 102,59 105,51 99,66 104,68 103,97 112,05

Sub Cob. Bolsa Família 2,47 ‐0,25 0,61 ‐2,59 ‐5,51 0,34 ‐4,68 ‐3,97 ‐12,05

Cob. Bolsa Família 96,47 97,48 ‐‐ 101,49 103,95 96,98 102,41 100,47 107,51

Sub Cob. Bolsa Família 3,53 2,52 ‐‐ ‐1,49 ‐3,95 3,02 ‐2,41 ‐0,47 ‐7,51

Cob. Bolsa Família 103,78 105,63 101,68 110,29 110,58 104,45 107,45 106,7 118,62

Sub Cob. Bolsa Família ‐3,78 ‐5,63 ‐1,68 ‐10,29 ‐10,58 ‐4,45 ‐7,45 ‐6,7 ‐18,62

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MDS
* Dados referentes até junho de 2009.

41,45 47,36 45,56 41,4 50,99Variação Cobertura PBF 2004.2009 (%) 44,19 46,05 37,82 57,33

2009*

Tabela 10 - Cobertura e Subcobertura PBF Estados Nordeste 2004 - 2009 (%)

2008

ANO  COBERTURA
ESTADOS

2004

2005

2006

2007

 



 
 

                                                        

Pode – se observar que os estados do Nordeste realmente tiveram uma 

variação positiva em relação ao aumento da cobertura do PBF do ano de 2004 

ao ano de 2009. Destaque – se os Estados do Ceará e do Maranhão. O 

primeiro estado teve a menor variação positiva na cobertura do programa, 

enquanto o segundo teve a maior. Isso não significa, no entanto, que o Estado 

do Maranhão está melhor servido pelo Programa Bolsa Família que o Estado 

do Ceará em termos de cobertura. A Figura 5, por exemplo, mostra que o 

Estado do Ceará nos anos de 2004 e 2005 tinha cobertura maior que o Estado 

do Maranhão e praticamente a mesma cobertura em 2006. Nos anos 

seguintes, todavia, o Estado do Maranhão passa o Estado do Ceará em 

relação à cobertura no PBF. A dimensão do público – alvo pode ter relação 

com esses números. A Figura 6 a seguir mostra a proporção de pobres (público 

– alvo do PBF) para Ceará e Maranhão de 2004 a 2007.  
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Figura 5 - Percentual Cobertura PBF Estados Nordeste 2004 - 2009



 
 

 

Vê – se que a proporção de pobres, público – alvo do Programa Bolsa 

Família, tanto no Estado do Ceará como no Estado do Maranhão, está 

declinando, sendo que, no entanto, a proporção de pobres é sempre maior 

para o Estado do Maranhão. Ainda, utilizando – se de dados da PNAD de 

2004, Tavares et  al.(2008) observam que no Estado do Ceará o tamanho do 

programa é maior que o público – alvo, enquanto no Estado do Maranhão 

ocorre o inverso. Assim, partindo da premissa que o Programa Bolsa Família 

tem como prioridade as populações mais pobres do Brasil e, ao mesmo tempo, 

considerando que o Estado do Maranhão é um dos mais pobres da região 

Nordeste, está de acordo com a política social do PBF esse estado possuir, até 

certo ponto, uma variação da cobertura do PBF (2004-2009) maior que a 

variação do Estado do Ceará conforme observado anteriormente na Tabela 10. 

Outro dado interessante é que nenhum desses estados do Nordeste 

nesse período avaliado teve, em nenhum momento, o percentual de cobertura 

do programa abaixo de 50%. Ou seja, esses estados já começaram o referido 

programa com uma considerável porcentagem de famílias pobres atendidas. 

Na verdade, abranger um maior número possível de pessoas pobres e 

indigentes ( de acordo com os critérios de renda per capita do PBF) foi umas 

das metas do programa. De acordo com Soares S., Ribas e Soares F.V. 

(2009): “Em 2004, o PBF encontrava-se em plena expansão, sua cobertura não 

havia alcançado ainda a meta de 11 milhões de famílias. Segundo os registros 

administrativos do programa, esta meta  foi atingida em 2006”.  
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Agora, pegue – se a subcobertura do Programa Bolsa Família. Entende 

– se por subcobertura as famílias pobres que são público – alvo do PBF e, no 

entanto, não são atendidas pelo referido programa. Ou seja, são erroneamente 

excluídas. A subcobertura (PE) é exatamente um complementar da cobertura 

(PI), quanto maior uma menor a outra. No primeiro ano de vigência do 

programa, 2004, o Estado da Paraíba teve o maior percentual de pobres 

atendidos pelo programa em estudo (69,13%), em conseqüência teve o menor 

percentual de pobres não atendidos pelo programa (30,87%). O Estado do 

Maranhão foi exatamente o contrário. No ano de 2004, este estado teve o 

menor percentual de pobres atendidos pelo PBF (52,96%) e, por conseqüência, 

teve o maior percentual de pobres perfil Bolsa Família não atendido pelo 

programa (47,04%). A Figura 7, concernente à subcobertura do PBF, visualiza 

melhor essa situação. Importante é também observar que já a partir de 2006 a 

subcobertura do programa começa a ficar muito pequena, em alguns estados 

como Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe o percentual de pobres 

perfil PBF chega a ser negativo. No ano de 2009, todos os estados do 

Nordeste brasileiro têm esses números de subcobertura negativos (PE=1-PI, 

quando PI>100% implica PE<0).  

De acordo com esses dados, no ano de 2009 já não haveria mais 

famílias que estão erroneamente excluídas do programa. Entretanto, não é 
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Figura  7 - Percentual Subcobertura PBF Estados Nordeste 2004 - 2009



 
 

bem assim que ocorre. Esses dados disponibilizados pelo MDS têm como 

denominador fixo a estimativa de famílias pobres do IPEA – 2004, enquanto o 

numerador é de acordo com o número de famílias pobres incluídas no 

programa a cada ano. Dessa forma, fica fácil perceber que a tendência é o 

numerador se tornar cada vez maior em relação ao denominador. Destarte, 

esses números de subcobertura negativa de 2009, por exemplo, não significam 

que todas as famílias que eram para receber o PBF estejam recebendo. 

Pesquisador do IPEA, Soares (Época, 2008) salienta, nesse sentido, que 

sendo o PBF um programa com grande dimensão, fica difícil ele ter 100% de 

acerto e que para referido programa cobrir todo o público - alvo seria 

importante aumentar as cotas de famílias estabelecidas pelo governo federal.                              

Quando se fala em focalização, está – se presente o que se chama de 

vazamento do programa, nesse caso, vazamento do Programa Bolsa Família. 

Apesar do sítio do MDS não disponibilizar esses dados como fizeram para 

cobertura e a conseqüente subcobertura, é importante fazer algumas 

observações acerca do vazamento do PBF.  

Vazamento do PBF refere – se àquelas famílias que são atendidas pelo 

PBF de maneira errônea. Estas famílias recebem benefícios do programa sem, 

entretanto, estarem de acordo com os critérios de acesso (renda per capita 

exigida) do programa. O vazamento do Programa Bolsa Família pode ocorrer 

de algumas maneiras a destacar. Uma forma de vazamento do programa está 

relacionada às fraudes. Parentes, amigos, cabos eleitorais de políticos e não 

raro até os próprios políticos, mesmo não sendo público – alvo do programa, 

muitas vezes, são efetivamente atendidos por tal. O Clipping TCU (2009), por 

exemplo, observa que há suspeita  que o PBF pague benefícios a 577 políticos 

eleitos, 3. 791 mortos, 106. 329 donos de carros, caminhões, tratores, etc. Uma 

segunda forma de vazamento do PBF pode ocorrer por conta de inadequada 

coleta de dados pelos agentes municipais do programa. Aqui as famílias têm, 

por exemplo, claros incentivos para subdeclararem suas rendas, sendo, por 

isso, salutar e necessário o agente municipal fazer os procedimentos corretos 

de coletas de dados. Por fim, outra forma de ocorrência de vazamento do PBF 

está ligada à volatilidade da renda das famílias pobres, ou seja, incerteza em 

relação à renda dessas famílias. Como a renda informada pelas famílias se 



 
 

refere a apenas à renda de um mês no ano, ela não traduz de maneira exata e 

definitiva a realidade socioeconômica da família. Uma família que é 

considerada pobre em um momento pode não ser considerada mais pobre em 

um momento futuro (SOARES S., RIBAS e SOARES F.V., 2009).  

Por outro lado, pode – se ter também um tipo de vazamento mais 

explícito. Este pode ser visualizado quando, por exemplo, tem – se uma 

sobrecobertura do programa, ou seja, quando a cobertura do programa 

ultrapassa os 100%. Se o numerador e o denominador do quociente de 

cobertura estiverem temporalmente sincronizados ( isto é, eles não estão se 

referindo a períodos temporais diferentes), havendo cobertura acima de 100%, 

possivelmente famílias que não eram pra receber o Bolsa Família estão 

recebendo. Se, no entanto, o numerador e o denominador do quociente de 

cobertura se referirem a períodos de tempos diferentes, não é correto afirmar 

que houve vazamento do programa. É o que ocorre majoritariamente com a 

maioria dos estados que ultrapassa 100% de cobertura na Tabela 10 e Figura 5 

(página 57). O numerador se refere à quantidade de famílias atendidas pelo 

PBF em um mês de referência de um ano no intervalo de 2004 a 2009, 

enquanto o denominador se refere à estimativa de famílias pobres do IPEA 

2004. Ou seja, não necessariamente nos dados acima, quando a cobertura do 

PBF passa de 100%, o excedente significa que o referido programa esteja 

atendendo famílias que não esteja no público – alvo. O que pode estar 

ocorrendo é que o número de atendidos pelo programa aumenta a cada 

ano(numerador aumentando) e o denominador (estimativa de pobreza, ipea 

2004) fica fixo, fazendo com que o percentual de cobertura ultrapasse cem por 

cento. No Resumo Executivo da 85ª Reunião Ordinária da Comissão 

Intergestores Tripartite (2009) é observado, por exemplo, que a sobrecobertura 

do PBF pode estar vinculada à flexibilização no uso das estimativas uma vez 

que existem imprecisões nestas. Todavia, nada impede que em algumas 

sobrecoberturas do programa possa existir realmente vazamento. Isso, porém, 

só com os dados acima não pode ser afirmado. Esse fenômeno da 

sobrecobertura pode ser visualizado para alguns estados do Nordeste a partir 

do ano de 2006 (como mostrado na Figura 7, subcoberturas negativas), sendo 



 
 

que, no ano de 2009, todos os estados do Nordeste estão com cobertura acima 

de cem por cento.   

 

 4.2 - Programa Bolsa Família (PBF) e Pobreza no Nordeste. 

O Programa Bolsa Família está intimamente ligado à redução da 

pobreza no Brasil. Considerando que a região Nordeste é uma das regiões 

mais pobres deste país - IBGE (2009) enfatiza, por exemplo, que 66,7% das 

crianças, adolescentes e jovens que viviam nessa região em 2008 ainda 

estavam em situação de pobreza. O MDS (2008) salienta que o PBF contribui 

com 21% da queda da desigualdade observada nos últimos anos no país. 

Especificamente falando da região Nordeste, Pires e Longo (2008) evidenciam 

em seu trabalho que no ano de 2006 a região Nordeste foi a única que 

detectou redução no número de famílias pobres (aproximadamente 4,35%), 

observando que esse resultado já pode ser conseqüência da grande cobertura 

do PBF na região. É nesta última análise que esse estudo vai focar. Em outras 

palavras, aqui se vai analisar a evolução (2004 - 2007) do público – alvo do 

Programa Bolsa Família na região Nordeste nas áreas urbanas e rurais – 

quantidade de pobres nessas áreas -  através de indicadores que mostram se a 

quantidade desse tipo de público vem diminuindo. Dessa forma, será possível 

verificar se o PBF está realmente funcionando no que concerne à diminuição 

da pobreza nos estados da região Nordeste.      

No entanto, antes de mostrar a trajetória desses indicadores, 

primeiramente cabe uma importante observação. Considerando que o potencial 

público – alvo do Programa Bolsa Família são os pobres, então é salutar 

afirmar que, se a quantidade destes estiver diminuindo, logo o PBF está no 

caminho correto na ajuda à diminuição da pobreza. Todavia, não 

necessariamente a diminuição dos indicadores de pobreza aqui analisados 

está exclusivamente relacionada com a política de transferência de renda do 

Bolsa Família. Certa quantidade desse decréscimo pode está ligado, por 

exemplo, a reajustes salariais (aumento do salário mínimo nos últimos anos) e 

pode até mesmo está ligado a diferenças na definição da linha de 

pobreza/indigência entre a metodologia da PNAD e do MDS. A linha de 



 
 

pobreza utilizada pela PNAD é o dobro da linha de indigência, que se baseia no 

custo de uma cesta básica alimentar que contemple as necessidades de 

consumo calórico mínimo de um indivíduo. Ademais, esse cálculo varia 

segundo regiões, estados e áreas. Atualmente, a renda per capita que 

caracteriza extrema pobreza para o PBF é de R$ 70 e a de pobreza é de R$ 

140, isso para todo o Brasil.    

 Uma parcela significante desse decréscimo, no entanto, pode estar 

relacionada a outro programa social do Governo Federal. Este programa é o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), programa garantido pela 

Constituição Federal de 1988. O benefício garante o pagamento de um salário 

mínimo mensal aos idosos com 65 anos de idade ou mais, os quais não 

recebem aposentadoria, e as pessoas com algum tipo de deficiência que as 

incapacite para o trabalho ou para a vida independente (MDS, 2009). Apesar 

de ter sua parcela de importância na diminuição da pobreza no país, este 

programa, porém, como pode ser observado pelo seu público – alvo (idosos e 

deficientes), não é tão abrangente quanto o PBF. A Tabela 11 a seguir deixa 

isso evidente.  

Vezes PBF 

> BPC 

(PBF/BPC)

Vezes PBF 

> BPC 

(PBF/BPC)

Brasil 6,7 8,1

Nordeste 8,0 9,3

Alagoas 11,2 11,9

Bahia 7,8 9,7

Ceará 8,7 9,7

Maranhão 9,2 10,1

Paraíba 17,1 19,2

Pernambuco 4,2 5,0

piauí 12,2 12,5

Rio G. Norte 10,9 13,2

Sergipe 11,5 14,9

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE - PNAD

2,735,772,628,35

1,9228,671,8921,68

7,2635,986,4627,22

3,5844,62,9335,66

35,06 2,05 44,65 2,32

3,9238,053,6628,62

4,554,0635,44

4,646,234,0937,64

44,16

3,91

33,58 3,01 3,6142,89

Tabela 11 - Domicílios e Pessoas Recebedores de Programa do Governo Federal no Mês de Referência - 2006

 Domicílios Particulares 

Recebedores do PBF no Mês 

de Referência ‐ 2006 (%)

 Domicílios Particulares 

Recebedores do BPCno Mês 

de Referência ‐ 2006 (%)

Pessoas Residentes em 
Domicílios Particulares 

Recebedoras do PBF no Mês 
de Referência ‐ 2006 (%)

Pessoas Residentes em 
Domicílios Particulares 

Recebedoras do PBF no Mês 
de Referência ‐ 2006 (%)

14,86 20,86 2,562,22

31,28 40,3 4,35

 



 
 

A Tabela 11 mostra o número de domicílios particulares e de pessoas 

residentes em tais domicílios que recebem o PBF e o BPC. Como pode ser 

verificado acima, tanto em número de domicílios como em número de pessoas 

o primeiro é mais abrangente que o segundo. Essa superioridade se observa 

para Brasil, Nordeste e os estados desta região. Também pode ser visualizado 

na Tabela 11 quantas vezes o PBF é maior que o BPC. Em todos os territórios 

acontece que este é menor que aquele. Ou seja, verificado as dimensões e 

publico – alvo dos dois programas, não se tem dúvida, de que, no mínimo, o 

Programa Bolsa Família dá uma boa contribuição (ou, até certo ponto, a maior 

contribuição) à diminuição da pobreza no Nordeste e no Brasil.  Estudo da 

Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo economista Marcelo Néri (NERI, 

2006), destaca a importância do PBF para a acentuada queda no número de 

pobres e indigentes. Esse estudo evidencia que houve redução da taxa de 

pobreza em 2005 para 22,77%, a menor em 14 anos. O mesmo observa 

também que a extrema pobreza diminuiu, passando de 11,73% em 1992 para 

5,32% em 2005.   

 Importante é também destacar que, sendo o Programa Bolsa Família 

instituído em 2003, pode - se ter o ano de 2004 como referência inicial de 

análise e os anos de 2005, 2006 e 2007 para verificação de aumento ou 

diminuição dos indicadores utilizados. Ademais, todas as Figuras (Gráficos) a 

seguir mostram os citados indicadores para Brasil e Nordeste. Todavia, 

considerando que seriam mostrados em uma só Figura indicadores para Brasil, 

Nordeste e estados desta região (nove) e que dessa forma ficaria difícil uma 

boa visualização e interpretação das linhas gráficas, optou – se por colocar 

nessas Figuras somente Brasil e Nordeste. Os estados desta região que 

melhor contribui para uma determinada formação gráfica do Nordeste (bem 

como dos estados que, de alguma maneira, “fogem” da tendência gráfica desta 

região) também poderão ser citados. Assim, há maior facilidade de visualização 

e interpretação do comportamento dos indicadores.  

Feitas essas observações, a seguir se tem as avaliações das Figuras 

dos indicadores de pobreza/indigência da PNAD. Inicialmente, é avaliada a 

proporção da pobreza/indigência P(0) para o Nordeste urbano/rural através das 

Figuras 8 e 9.   
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Figura 9 - Proporção de Indigentes  P(0) Urbano/Rural
Transição Urbano - Rural

 

Observando a evolução de P(0) de pobreza/indigência para a região 

Nordeste e Brasil, verifica – se que ambos possuem, tanto para área urbana 

como rural, evolução parecida para esse indicador. Nesse caso, tal indicador 

diminui (pequena elevação na proporção de indigentes urbanos no ano de 

2007 para o Nordeste e Brasil) nessas áreas, sendo que, quando se passa 



 
 

para a área rural, há indicadores maiores, o que significa um maior desafio 

para o PBF nessas áreas no combate à pobreza e miséria. Para P(0) pobreza, 

estados como o Maranhão, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte e Paraíba (pouca exceção) praticamente segue a tendência do Brasil 

e da região Nordeste. Para P(0) indigência, também a maioria dos estados 

justifica o comportamento gráfico do Nordeste para esse indicador.   

Isso mostra primeiramente que a diminuição da proporção de pobres / 

indigentes (urbano e rural) da região em estudo está seguindo uma tendência 

nacional de queda, a qual pode estar realmente relacionada com a política de 

transferência de renda do Programa Bolsa Família. Esses resultados são 

compatíveis com a publicação de estudo recente do IPEA sobre a PNAD 2008. 

Segundo esse estudo, de 1998 a 2008, 4,6 milhões de nordestinos deixaram a 

extrema pobreza. Chacon (2009) analisa que o PBF foi importante para o 

crescimento econômico regional nesses dez anos. Outro ponto importante a 

observar é que a proporção de pobreza/indigência para a região Nordeste é 

maior que para o Brasil, justificando tal região como sendo a maior beneficiária 

do Programa Bolsa Família como já foi visto. Para Manso (2009), todavia, o 

Nordeste representa 28% da população brasileira e ainda concentra mais de 

50% dos pobres do país, argumentando que corrigir essas disparidades é uma 

questão de crescimento econômico regional e não somente uma questão de 

justiça social.  

O indicador P(1) ou hiato de pobreza/indigência. Esse indicador 

corresponde ao percentual da linha de pobreza que seria repassado por 

habitante, famílias ou domicílios para que a pobreza seja eliminada (RAMOS; 

SANTANA, 2003). Também é chamado de intensidade de pobreza/indigência 

por corresponder à média das diferenças dos pobres / indigentes em relação à 

linha de pobreza/indigência. A seguir, a análise das Figuras 10 e 11 para esse 

indicador P(1).      
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Visualizando acima a intensidade da pobreza/indigência P(1) urbano e 

rural, com poucas exceções, P(1) praticamente tem a mesma tendência para 

Brasil e Nordeste. Em P(1) pobreza para o Nordeste e Brasil, para a área 

urbana, há decréscimo até o ano de 2006, mostrando possivelmente bons 



 
 

resultados do PBF na ajuda no combate à pobreza. De 2006 para 2007, no 

entanto, ocorre uma alta de P(1).  Em se tratando de P(1) pobreza urbana, os 

Estados do Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco 

foram os que mais contribuíram para o posicionamento gráfico da região 

Nordeste. Bahia, Paraíba e Piauí tiveram um comportamento mais suavizado 

desse indicador. Já para P(1) pobreza rural, alguns estados como Alagoas, 

Ceará e Sergipe oscilam com altos e baixos para esse indicador e outros como 

Bahia e Paraíba não oscilam muito no decorrer do tempo. Referente à alta 

ocorrida em 2007 de P(1) urbano citada acima, é provável que esteja ligada à 

alta dos preços dos alimentos a partir de meados de 2007. O Índice de Preço 

ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1) da Fundação Getúlio Vargas, o qual inclui 

somente domicílios com faixa de renda de 1 a 2,5 salários mínimos, teve os 

seguintes resultados para o item alimentação nos anos de 2004, 2005, 2006 e 

2007 nessa ordem: 0,83, 1,05, -0,26 e 2,49 (FGV/IBRE/DGD, 2009). Ou seja, 

realmente tem fundamento esse aumento da intensidade da pobreza no ano de 

2007, já que, uma vez sendo o cálculo da linha de pobreza baseado em uma 

cesta básica, é normal que quanto mais cara essa cesta, maior seja a diferença 

entre esta e a renda per capita. Para a intensidade da pobreza do Nordeste 

rural, de 2004 a 2005, até que houve uma redução de tal. Porém para os anos 

de 2006 e 2007 houve aumento, isto é, o PBF parece não alcançar os 

resultados esperados nessa área do Nordeste. Nesse caso, observa – se que, 

apesar da diminuição na proporção de pobres verificada anteriormente, pelo 

menos de 2005 a 2007, a intensidade da pobreza para a área rural aumentou, 

ou seja, a distância média da renda dos domicílios para a linha de pobreza 

aumentou. A expansão das atividades Rurais Não – Agrícolas (RNA) pode 

estar por trás desse aumento citado acima. De acordo com Ney e Hoffmann 

(p.366, 2008.):     

 

A expansão das atividades rurais não-agrícolas (RNA) é um 
componente importante da atual fase de desenvolvimento 
da economia rural. Ela tem criado novas oportunidades de 
trabalho para a população residente no campo e alternativas 
de se obter ganhos superiores aos das atividades agrícolas, 
constituindo parcela crescente da renda rural. 

 



 
 

Ney e Hoffmann (2008) evidenciam também que a renda advinda das 

atividades rurais não – agrícolas podem até contribuírem para redução da 

pobreza, mas serve também para o aumento da desigualdade de renda rural. 

Partindo da evidência que P(1) pobreza rural corresponde a uma medida de 

desigualdade de renda (diferença entre renda per capita e linha de pobreza), é 

possível que esse aumento da intensidade da pobreza nessa área esteja 

relacionado com esse gradativo aumento das atividades RNA.   

Analisando – se indigência urbana, seus valores para o Nordeste 

praticamente se mantêm de 2004 a 2005 e diminuem de 2005 a 2006, 

aumentando de 2006 para 2007. Aqui, os estados da região Nordeste que mais 

estão de acordo com o comportamento gráfico dessa região são Sergipe, 

Alagoas (exceção um pico alto no último ano), Bahia, Ceará, Pernambuco. Em 

relação a esse último aumento da intensidade da indigência, ele também pode 

ser explicado a partir da alta dos preços dos alimentos citados anteriormente. 

Nesse caso, não se vê resultados expressivos do PBF no combate à 

indigência.. Para P(1) indigência rural, a região Nordeste até que tem 

resultados melhores que o Brasil no decréscimo de indigentes, excetuando 

para 2007, onde ambos aumentam no número de indigentes por causa da 

inflação dos alimentos. Nessa parte, estados como Alagoas, Ceará, 

Pernambuco, Piauí e até mesmo o Estado da Bahia (evolução mais suavizada) 

puxaram a tendência gráfica da região Nordeste. Importante observar aqui é 

que, pela primeira vez, o gráfico da região Nordeste (área urbana e área rural) 

tem indicadores menores que o gráfico do Brasil, embora ainda tenham 

trajetórias parecidas (esse indicador também é menor para indigentes rurais do 

que para urbanos). Isso tem um significado interessante. Mesmo o número de 

indigentes (urbano e rural) sendo maior no Nordeste que no Brasil como foi 

destacado anteriormente, a intensidade de indigentes, ou seja, a distância 

média da renda dos domicílios para a linha de indigência é maior para o Brasil 

que para a região Nordeste. Isso evidencia que essa população de indigentes 

dessa região é mais fácil ser tirada dessa situação de indigência do que a 

população do próprio Brasil como um todo. Outro ponto importante é 

observável na Figura 11 acima, para as áreas urbanas e rurais. A intensidade 

da indigência praticamente se mantém de 2004 a 2005. Já de 2005 a 2006, 



 
 

enquanto a região Nordeste tem decréscimo de tal indicador, o Brasil aumenta 

o mesmo. Como a região Nordeste é a mais beneficiada pelo PBF, esse 

resultado pode ser conseqüência do Decreto n° 5.749/06. Esse decreto 

aumentou o critério de renda familiar per capita para inclusão no PBF de 

famílias pobres e extremamente pobres, o que pode ter servido para diminuir a 

intensidade de pobreza/indigência. Para famílias extremamente pobres, a 

renda mensal per capita de inclusão passou do intervalo de R$ 0 a R$ 50 para 

R$ 0 a R$ 60, enquanto para famílias pobres a renda mensal per capita de 

inclusão passou do intervalo de R$ 50,01 a R$ 100 para R$ 60,01 a R$ 120.    

Por último, analisa - se o indicador de pobreza/indigência P(2) 

(severidade da pobreza). Com esse indicador, os indivíduos/domicílios são 

ponderados pelo quadrado da distância de suas rendas per capita em relação à 

linha de pobreza/indigência. Ademais, P(2) é sensível à distribuição de renda 

entre os pobres/indigentes (RAMOS; SANTANA, 2003). Abaixo, a análise das 

Figuras 12 e 13 para esse indicador P(2).  
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É visualizado nas Figuras 12 e 13 que a severidade da 

pobreza/indigência P(2) para Brasil e Nordeste urbano e rural tem praticamente 

a mesma tendência de comportamento. Em P(2) pobreza para a área urbana, a 

região Nordeste e o Brasil realmente tem um decréscimo da severidade da 

pobreza, com uma suave tendência de alta no ano de 2007. Os Estados de 

Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

praticamente foram os que mais “guiaram” a evolução desse indicador para 

região Nordeste. Assim, o Programa Bolsa Família está tendo sua importância 

no decréscimo da severidade da pobreza urbana e rural para o Nordeste. Isto 

é, tal programa está contribuindo para uma melhor distribuição da renda entre 

os domicílios estudados, apesar de ainda esse indicador de pobreza ser bem 

maior para o Nordeste que para o Brasil, indicando que tal região ainda possui 

uma alta magnitude de pobreza quando relacionada a este país. Já 

concernente à área rural, o comportamento da severidade de pobreza decresce 

claramente para essa região e Brasil, indicando mais uma vez que o PBF está 

ajudando também essa região no combate à severidade da pobreza. Estados 

como Bahia, Paraíba e Pernambuco seguiram a tendência do Nordeste. Outros 

estados como Ceará, Piauí e Sergipe têm picos de altos e baixos.  



 
 

A evolução da severidade da indigência urbana e rural para Nordeste e 

Brasil também são praticamente a mesma. Para a área urbana, estados como 

Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte 

“puxaram” a tendência gráfica da região Nordeste para esse indicador. Para a 

área rural, estados como Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

fizeram esse papel, enquanto estados como Bahia e Paraíba praticamente não 

influenciam muito. Para P(2) indigência, o impacto do PBF na área urbana e 

rural pode ter sido prejudicado pela inflação dos alimentos no ano de 2007.  

Analisando as Figuras 12 e 13, pode - se verificar, para o ano de 2007, que a 

inflação, nesse caso, dos alimentos (em meados desse ano houve uma 

chamada “crise dos alimentos” aumentando os preços destes), tende a  ter 

maior impacto sobre a população mais pobre, uma vez que os produtos 

alimentícios têm grande peso na cesta básica desse público. Enquanto na 

Figura 12 no referido ano não houve grandes aumentos da severidade da 

pobreza ( houve até diminuição para a área de pobres rural), na Figura 13, para 

a área urbana e rural, houve acentuados crescimentos da severidade da 

indigência para o Nordeste e Brasil.   

Em uma análise geral dos indicadores de pobreza P(0), P(1) e P(2), 

Sônia Rebouças (2008) observa que o Programa Bolsa Família tem maior 

impacto reducional desses indicadores na área rural que na área urbana. 

Apesar de este estudo ser limitado a este tipo de análise, em algumas das 

Figuras mostradas acima isso realmente pode ser constatado. Algumas vezes 

as linhas gráficas das áreas rurais são mais acentuadas negativamente que as 

linhas gráficas das áreas urbanas.      

  

 

 

 

 

 



 
 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Antes de discorrer sobre as implicações do estudo, é importante 

salientar que sua hipótese básica inicial foi confirmada. Isto é, a dimensão do 

PBF no Nordeste é uma das maiores do Brasil e o Programa Bolsa Família, em 

geral, tem contribuído para uma melhoria nos indicadores de 

pobreza/indigência na região conforme concluído a seguir.  

Em relação à dimensão do Programa Bolsa Família (PBF) na região 

Nordeste, observa – se que, em valores absolutos, a quantidade de famílias 

atendidas por esse programa e o correspondente valor financeiro repassado 

para essas famílias vêm crescendo no decorrer dos anos. Com poucas 

exceções, isso também acontece para todos os estados do Nordeste.  

Quando se verifica a participação percentual da região Nordeste 

quanto à quantidade de famílias atendidas e ao valor financeiro repassado pela 

união para despesas com o PBF, observa – se, na maioria das vezes, que essa 

região realmente é a mais priorizada por tal programa. Dessa forma, 

considerando que o Nordeste é uma das regiões mais pobres do Brasil, o 

programa estudado está cumprindo sua função de priorizar os pobres e 

indigentes. Tratando – se de estados, Bahia e Sergipe se destacam na região 

Nordeste, tanto em termos de percentual da quantidade de famílias atendidas 

pelo PBF como em termos de percentual de valor financeiro recebido. Isso é 

um indício de que a distribuição dos benefícios do PBF no Nordeste é dada de 

acordo com as peculiaridades sociais da área assistida pelo programa. No caso 

de Bahia e Sergipe, o primeiro estado é o que mais famílias foram atendidas 

pelo programa e também o que possui o maior valor financeiro repassado no 

período analisado (2004-2009), enquanto Sergipe está no lado oposto nesses 

dois quesitos. Pôde ser observado também que a região Nordeste e os estados 

desta região não têm todos os pobres sendo atendidos pelo PBF e nem todas 

as famílias cadastradas recebendo efetivamente o benefício financeiro do 

programa (deficiências do programa).  

Em outra avaliação dimensional do PBF, verificou – se a participação 

dos programas de transferências públicas (com foco no PBF) na renda total 



 
 

dos estados e capitais do Nordeste. Observou – se que, apesar de alguns 

estados e capitais terem uma maior participação dessas transferências na 

renda total que outros(as), para todas essas áreas, o PBF é importante na 

composição da renda das famílias recebedoras do benefício, mormente para 

famílias pertencentes à classe E.    

Finalizando essa parte dimensional do PBF sobre o Nordeste brasileiro, 

tem – se a análise da focalização no contexto de cobertura e subcobertura do 

referido programa. Tratando – se de cobertura, observou – se que a 

abrangência do PBF no Nordeste é alta já desde início do programa. Inclui – se 

aqui praticamente todos os estados dessa região. Por outro lado, como a 

subcobertura do programa é um complementar da cobertura, tem – se que 

aquela para alguns estados do Nordeste é bem pequena e, para alguns ano e 

estados, chega até mesmo ser negativa. Isto é, apesar de nem todas as 

famílias de todos os estados estarem recebendo efetivamente o benefício do 

programa, a grande cobertura nesses estados é suficiente para mitigar a 

pobreza e miséria na região.    

Mostrou – se também a trajetória dos indicadores de pobreza e 

indigência no Nordeste brasileiro – proporção de pobres/indigentes p(0), hiato 

de pobres/indigentes p(1) e hiato quadrático de pobres/indigentes p(2). Foi 

verificado que o Programa Bolsa Família pode realmente estar contribuindo 

para a redução da proporção de pobres e indigentes P(0) no Nordeste, tanto na 

área urbana como rural, uma vez que esses indicadores, com poucas 

exceções, apresentam trajetória de redução no período analisado. A trajetória 

do indicador de intensidade da pobreza e indigência na região Nordeste, p(1), 

urbano e rural, é menos generosa no que concerne a uma redução. Isso 

mostra que, apesar do PBF está contribuindo para a queda no número de 

pobres e indigentes (urbano e rural), o programa não está sendo tão eficiente 

na diminuição da diferença entre a renda per capita e a linha de 

pobreza/indigência para esses grupos da população. Por último, tem – se p(2), 

severidade da pobreza/indigência (urbano e rural) para o Nordeste. Esse 

indicador dá maior peso aos mais pobres e aos mais indigentes. Para esse 

indicador, a região Nordeste praticamente segue a mesma tendência do resto 

do Brasil. As reduções na severidade da pobreza são mais acentuadas que as 



 
 

reduções na severidade da indigência. Dessa forma, pode – se concluir que o 

Programa Bolsa Família, apesar de estar contribuindo para redução da 

severidade da pobreza no Nordeste e Brasil, ainda precisa ser melhor 

realocado na população de indigentes dessas regiões.   

Diante do exposto, sugere – se que os formuladores da política pública, 

Programa Bolsa Família, continuem no caminho de expansão do PBF. No 

entanto, é preciso conciliar sua expansão com uma maior fiscalização e uma 

conseqüente maior e melhor focalização. Assim, vai - se evitar possíveis 

desvios de finalidades e benefícios do programa, fazendo com que realmente 

esse programa de transferência direta de renda sirva, efetivamente, para fortes 

reduções na pobreza e indigência no Nordeste e no Brasil.  

Para pesquisas futuras que queiram trabalhar com o mesmo tipo de 

programa de transferência de renda, sugere – se um estudo específico acerca 

da melhoria das condicionalidades do Programa Bolsa Família concernente à 

saúde e educação. Ou seja, analisar se o PBF tem melhorado a qualidade da 

saúde e da educação (neste caso, importante também observar a freqüência 

escolar) dos beneficiários do Programa.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

ALENCAR JÚNIOR, José Sydrião de; ALVES, Maria Odete. O subespaço 
semi–árido no contexto de uma estratégia de desenvolvimento para o 
Nordeste. 2007.  

ALVES, Carla Márcia de Lacerda et al. Avaliação de Impacto do Programa 

Bolsa Família: uma proposta preliminar (Curso de Aperfeiçoamento em 

Avaliação de Programas Sociais, MDS, 2009). Disponível em: 

www.enap.gov.br. Acesso em: 09/04/2009.   

AMARAL FILHO, Jair do. Globalização, transformações estruturais, 
desenvolvimento local e regional, um olhar sobre o Nordeste brasileiro. 
In: “Trajetórias de Desenvolvimento Local e Regional: uma comparação entre 

as Regiões do Nordeste Brasileiro e a Baixa Califórnia, México” Fortaleza, 29-

30 de outubro de 2008. Disponível em: WWW.ric.ufc.br. Acesso em: 

26/11/2009.    

ARAÚJO, Tânia Bacelar de. A questão regional, o Nordeste e Celso 
Furtado. 2000.   

BACELAR, Tânia. Nordeste: heranças, oportunidades e desafios (Resumo). 

Disponível em: www2.fpa.org.br. Acesso em: 28/09/2009.  

BERNAL, Maria Cleide. O Nordeste atual e as desilusões com a nova 
SUDENE. Editora UFC/BNB, 2007.    

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 
(Cedeplar/UFMG). Sumário Executivo (2007): Avaliação de Impacto do 

Programa Bolsa Família. Disponível em: http://www.enap.gov.br. Acesso em: 

15/04/2009.  

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Resumo Executivo da 85ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores 
Tripartite (2009). Disponível em: WWW.mds.gov.br. Acesso em: 20/11/2009.      



 
 

CACCIAMALI, Maria Cristina; TATEI, Fábio. Uma análise regional do 
atendimento aos mais pobres: os programas de transferência de renda. 

Disponível em: www.usp.br/feaecon/incs. Acesso em: 17/04/2009.  

 

CAMARDO, Odair; GONCALVES, M. B.  Uma contribuição metodológica 
para o planejamento estratégico com cenários em corredores de 
transporte de carga. 2005. Disponível em: 
www.cbtu.gov.br/estudos/pesquisa/anpet.../rt/RD_arq40.pdf. Acesso em: 

02/12/2009.   

CAVALIERI, Cláudia Helena; PAZELLO, Elaine Toldo. Efeito distributivo das 

políticas sociais. In: BIDERMAN, Ciro; ARVANTE, Paulo. Economia do setor 
público do Brasil. 1ª ed. São Paulo: Campus, 2005.  

 

CHIECHELSKI, Paulo César Santos. Sistemática de avaliação para 
aplicação em municípios que implantaram o Programa Bolsa Família. 
2007.144p. Tese (Serviço Social). Programa de Pós Graduação em Serviço 

Social (PUC-RS). Pontifícia Universidade  Católica  do Rio  Grande  do  Sul. 

Disponível em: http://tede.pucrs.br/tde. Acesso em: 03/04/2009.  

 

Clipping TCU(Tribunal de Contas da União), 07 de maio de 2009. TCU aponta 

fraude no Bolsa-Família. Disponível em: portal2.tcu.gov.br. Acesso em: 

15/10/2009.  

Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Gestão municipal do 
Programa Bolsa Família: acompanhamento das condicionalidades de 2006 a 

2008. 2009. Disponível em: 

portal.cnm.org.br/sites/9000/.../Estudo_bolsa_familia_Final2.pdf. Acesso em: 

01/10/2009.     

COSTA, Alan André Borges da; SALVATO, Marcio Antônio. Análise 
contrafactual do programa de transferência de renda Bolsa Família para o 
período 2004-2006. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008. Acesso em: 03/04/2009.  



 
 

CRESPO, Antônio Pedro Albernaz; Gurovitz, Elaine. A pobreza como um 

fenômeno multidimensional. RAE-eletrônica, Volume 1, Número 2, jul-

dez/2002. Disponível em: www.rae.com.br/eletronica. Acesso em: 19/11/2009.  

DINIZ, Marcelo B; ARRAES, Ronaldo A.. Novas evidências para as taxas de 
pobreza dos estados brasileiros. In: XI Encontro Regional de Economia, 

2006, Fortaleza. XI Encontro Regional de Economia. Fortaleza, 2006. p. 1-20. 

Disponível em: http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Eventos/forumbnb2006. 

Acesso em: 12/05/2009.  

DRUCK, Graça; FILGUEIRAS Luiz. Política social focalizada e ajuste fiscal: 
as duas faces do governo Lula. Rev. Katál. Florianópolis  v. 10  n. 1 p. 24-34 

jan./jun. 2007. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 15/12/2009.  

FASHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Atlas, 1993. 

FREITAS, George Alberto de; CARVALHO, Rosemeiry melo; CAMPOS, 

Robério Telmo. Decomposição dos fatores de crescimento pró-pobre: 

evidências para a zona rural brasileira. In XLVI da SOBER, 20 a 23 de julho de 

2008, Rio Branco, Acre. Disponível em: http://www.sober.org.br/palestra. Acesso 

em: 06/05/2009.   

HOFFMANN, Rodolfo; NEY, Marlon Gomes. A contribuição das atividades 
agrícolas e não-agrícolas para a desigualdade de renda no Brasil rural. 
Econ. aplic., São paulo, v. 12, n. 3, p. 365-393, JulHo-SETEMBR0 2008. 

Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 05/11/2009.  

HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e Políticas (públicas) sociais (Cadernos 

Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001). Disponível em: www.scielo.br. Acesso 

em: 20/11/2009.     

JUNIOR, Rubens Cartaxo. Sistema de cotas, a melhor política 
compensatória? .Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 64, abr. 2003. Disponível 

em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3973>. Acesso em: 

20/11/2009.  

 



 
 

LINHARES, Fernando. Bolsa Família: um novo arranjo para os programas de 

transferência de renda para o Brasil. 2005. 110p. Dissertação (Serviço Social). 

Programa de Estudos pós – Graduados em Serviço social. Universidade 

Federal Fluminense. Disponível em: http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde. Acesso em: 

03/04/2009.  

 

LOPES,  Helger Marra. MACEDO, Paulo Brígido Rocha; MACHADO, Ana 

Flávia.  Indicador  de  pobreza:  aplicação  de  uma  abordagem 

multidimensional ao caso brasileiro. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2003.   

15p. (Texto para discussão; 223). Dísponível em: 

http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas. Acesso em: 07/05/2009.   

MANSO, Carlos. 4,6 milhões de nordestinos deixam a extrema pobreza. O 
povo. Ceará, 06 de agosto de 2009, p. 26. Disponível em: 

WWW.Opovo.com.br. Acesso em: 06/11/2009. 

MARQUES, Rosa Maria. Política de transferência de renda no Brasil: a 
experiência do Bolsa Família. Sociedade e Cultura, v.11, n.2, jul/dez. 2008. p 

237 a 243. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br. Acesso em: 15/04/2009.  

MDS. Governo Federal cancela 400 mil benefícios do Bolsa Família. 

Disponível em: WWW.fomezero.gov.br. Acesso em:   01/10/2009.  

MOREIRA, Renata  Couto; BRAGA, Marcelo José; CARVALHO, Fátima Marília 

Andrade de. Políticas  públicas  e  seus  efeitos  sobre  a  distribuição  de 
renda e a pobreza no meio rural brasileiro no período de 1995. In: XLV da 

SOBER, 22 a 25 de julho de 2007, Londrina, Paraná. Disponível em: 

www.Sober.org.br/palestra. Acesso em: 09/05/2009.  

NERI, Marcelo. Atlas do Bolso dos Brasileiros. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, 

CPS, 2009. Disponível em: www.fgv.br/cps/atlas. Acesso em: 15/12/2009.  

NERI, Marcelo. Desigualdade, estabilidade e bem-estar social. EPGE/FGV, 

2006 (Série Ensaios Econômicos, n.637). Disponível em: 

<http://epge.fgv.br/portal/arquivo/2168.pdf>. Acesso em: 31/10/2009.   

NERI, Marcelo. FGV: Bolsa Família contribui para diminuição da pobreza 

(MDS). Disponível em: WWW.mds.gov.br. Acesso em: 29/10/2009.   



 
 

PAZELLO, Elaine Toldo; TAVARES, Priscila Albuquerque. Uma Avaliação do 
Programa Bolsa Escola Federal: focalização e impacto na distribuição de 

renda e pobreza. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 12, 2006, 

Diamantina: CEDEPLAR, 2006. p.1-21.   Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006. Acesso em: 07/04/2009.  

 

PEQUENO, Rosangela dos Santos Alves. O Programa Bolsa-Família: seus 

efeitos econômicos e sociais na região Nordeste do Brasil. In: I Mostra Nacional 

e I Prêmio Nacional de Estudos sobre o Bolsa – Família, 2008, Brasília/DF. 

Biblioteca Virtual Bolsa Família, 2008. v. 1. p. 1-31. Disponível em: 

http://www.undp‐povertycentre.org/publications. Acesso em: 08/05/2009. 

PIRES, Daniane Christie Alves; LONGO, Luciene Aparecida Ferreira de Barros. 

A implantação do Bolsa - Família e sua relação com a  pobreza nas 
regiões brasileiras no período de 2004 e 2006. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008. Acesso em: 08/05/2009. 

RAMOS, Carlos Alberto; SANTANA, Ricardo. Quão Pobres São os Pobres 
Brasil: 1992-2001(Texto para Discussão, UNB, 2003). Disponível em: 

vsites.unb.br/face/eco/cpe/TD/275Jan03CARamos.pdf. Acesso em: 

02/11/2009.   

ROCHA, A.G.T.; AMARAL FILHO, J. ; CAMPELO de MELO, M. A. As políticas 
de Incentivos Fiscais dos Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco: 

algumas evidências institucionais. In: Cleide Bernal. (Org.). A Economia do 

Nordeste na Fase Contemporânea. Fortaleza: UFC-BNB, 2006, v. 01, p. 135-

160. 

ROCHA, Sônia.  Impacto sobre a pobreza dos novos programas federais 
de transferência de renda. Rio de Janeiro: R. Econ. Contemp., p.153-185, 

2005. Disponível em: http://www.anpec.org.br/encontro2004. Acesso em: 

09/04/2009.  

 

 



 
 

ROCHA, Sonia; ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de. Geografia da 
pobreza extrema e vulnerabilidade à fome. Rio de Janeiro, 2003. Seminário 

Especial: fome e pobreza (Estudos e pesquisas n0 54). Disponível em: 

www.forumnacional.org.br. Acesso em: 07/05/2009.  

RODRIGUES, E.V.; SAMAGAIO, E; FERREIRA, H.; MENDES, M.M.; 

JANUÁRIO, S. A Pobreza e a exclusão social: teorias, conceitos e políticas 

sociais em Portugal. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto/Sociologia. Série I, vol. 1, 1991. Disponível em: ler.letras.up.pt. Acesso 

em: 19/11/2009.  

SEBRAE. Arranjos produtivos locais. Disponível em: 

www.sebraesp.com.br/empresas_rede/acao_territorial/apl. Acesso em: 

20/11/2009.   

SILVA MELO, Sônia Rebouças da. Análise de focalização e sua aplicação 
para o caso do Programa Bolsa Família. 2008. 180p. Tese. Programa de Pós 

– Graduação em Economia – PIMES. Disponível em: www.bdtd.ufpe.br. 

Acesso em: 05/06/2009.        

SILVA MORENO, Ana Heloísa Viana. Focalização X Universalização das 

políticas sociais brasileiras: limites e possibilidades no enfretamento da 

pobreza e desigualdade social. 2009. 99p. Monografia (Serviço Social). 

Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília/UNB. Disponível 

em: bdm.bce.unb.br. Acesso em: 16/12/2009.  

SILVA, Marcelo Cardoso da. Tipologias dos municípios goianos e políticas 

públicas equânimes. Conjuntura Econômica Goiana, n. 05, 2004. Diponível 

em: www.seplan.go.gov.br. Acesso em: 21/09/2009.   

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. A trajetória dos programas de 
transferência de renda e seus desafios atuais: articulação com políticas 

estruturantes e unificação. Disponível em: www.portalpbh.pbh.gov.br. Acesso 

em: 20/11/2009.  



 
 

SOARES, Fabio Veras (Pesquisador do Centro Internacional de Pobreza e do 

Ipea). Revista Época on line, 07/11/2008. Disponível em: 

revistaepoca.globo.com. Acesso em: 15/10/2009.  

SOARES,S., RIBAS, R.P. e SOARES F.V. FOCALIZAÇÃO E COBERTURA 

DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA: QUAL O SIGNIFICADO DOS 11 

MILHÕES DE FAMÍLIAS?( Texto para Discussão, Ipea,2009). Disponível em: 

www.ipea.gov.br. Acesso em: 23/09/2009.    

TAVARES, P.A. et al. Uma avaliação do Programa Bolsa Família:  

focalização e  impacto na distribuição da  renda e pobreza. Ribeirão Preto, 

2008.  

THEODORO, Mário; DELGADO, Guilherme. POLÍTICA SOCIAL: 

UNIVERSALIZAÇÃO OU FOCALIZAÇÃO – SUBSÍDIOS PARA O DEBATE 

(políticas sociais − acompanhamento e análise, 2003. Ipea). Disponível em: 

desafios2.ipea.gov.br. Acesso em: 14/12/2009.    

TORRES, Haroldo da Gama. MARQUES, Eduardo. Políticas sociais e 
território: uma abordagem metropolitana. Disponível em: www.scielo.br. 

Acesso em: 23/11/2009.    

Tribunal de Contas da União (TCU). Relatório de acompanhamento do 
Programa Bolsa Família. 2007. Disponível em: www.projetobr.com.br. Acesso 

em: 05/10/2009.  

VIDAL, Francisco Carlos Baqueiro. Nordeste do Brasil – atualidade de uma 

velha questão: vicissitudes da teoria do subdesenvolvimento regional no 

contexto do capitalismo contemporâneo. 2001. 327p. Dissertação. Programa de 

Pós – Graduação da Escola de Administração da Universidade Federal da 

Bahia. Disponível em: www.adm.ufba.br.   Acesso em: 26/11/2009.    

 

 

 

 



 
 

WWW.mds.gov.br.  

WWW.ibge.gov.br 

WWW.iets.org.br 

www.pnud.org.br 

www.fgv.br/CPS 

WWW.FGV.br/IBRE/DGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


