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Resumo:(VWHDUWLJRWHPFRPRREMHWLYRDQDOLVDUDSRbreza sob a ótica multidimensional usando dimensões
que vão além da renda. A análise feita para os estados
da região nordeste do Brasil comprova a natureza mulWLGLPHQVLRQDO GRV TXH VmR FRQVLGHUDGRV SREUHV ([LVtem vários autores que criticam apenas a renda como
GLPHQVmRGHSREUH]DWDLVFRPR)RVWHU*UHHUH7KRUEHFNH  7VXL  %RXUJXLJQRQH&KDNUDYDUW\
  GHQWUH RXWURV 3DUD XPD DQiOLVH FRPSDUDWLYD
é feito o estudo da pobreza sob a ótica da Dominância estocástica unidimensional e multidimensional. No
caso multidimensional, dois índices são estimados, o
índice de bens e de saúde. Para estimação do primeiro
XVDVHD$QiOLVHGH&RUUHVSRQGrQFLD0~OWLSOD $&0 
FRQIRUPHSURSRVWRSRU$VVHOLQ  DSDUWLUGDTXDO
VmRGH¿QLGRVRVSHVRVGDFRPELQDomROLQHDUyWLPDGRV
bens selecionados. Já o segundo índice utiliza-se uma
normalização do índice de altura-por-idade, construído
DSDUWLUGHYDORUHVGHUHIHUrQFLDGD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDV 218 2VSULQFLSDLVUHVXOWDGRVPRVWUDP
que alguns estados dominam outros estados da região
Nordeste, estatisticamente, implicando em maior pobreza de acesso a serviços de saúde, água e saneamento
HFHUWRVEHQVGH¿QLGRVDSULRUL
Palavras-chave: Pobreza multidimensional; Análise
de correspondência múltipla; Dominância estocástica
unidimensional; Dominância estocástica multidimensional.

Abstract: This article analyze poverty from the multidimensional perspective using dimensions that go beyond
income. The analysis done for the states of northeastern Brazil proof the multidimensional nature of those
considered poor. There are several authors who critici]H RQO\ LQFRPH DV SRYHUW\ GLPHQVLRQ VXFK DV )RVWH
*UHHUDQG7KRUEHFNH  7VXL  %RXUJXLJQRQ
DQG&KDNUDYDUW\  DQGRWKHUV)RUDFRPSDUDWLYH
analysis, the study of poverty under the perspective of
the one-dimensional and multidimensional stochastic
Dominance is maded. In the multidimensional case,
WZR LQGLFHV DUH HVWLPDWHG QDPHO\ WKH LQGH[ RI JRRGV
DQG KHDOWK )RU WKH HVWLPDWLRQ RI WKH ¿UVW ZH XVH WKH
0XOWLSOH &RUUHVSRQGHQFH $QDO\VLV 0&$  DV SURSRVHG E\$VVHOLQ   IURP ZKLFK WKH ZHLJKWV RI WKH
optimum linear combination of the selected goods are
GH¿QHG7KHVHFRQGLQGH[XVHVDQRUPDOL]DWLRQRIWKH
KHLJKWIRUDJHLQGH[FRQVWUXFWHGIURPUHIHUHQFHYDOXHV
RIWKH8QLWHG1DWLRQV 81 7KHPDLQUHVXOWVVKRZWKDW
some states dominate other states in the northeast region, statistically implying greater poverty of access to
health services, water and sanitation and certain assets
GH¿QHGDSULRUL
Key-words: Multidimensional poverty; Multiple correspondence analysis; Stochastic dominance.
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1 Introdução
$ GHVSHLWR GH R %UDVLO RFXSDU D  SRVLomR
VHJXQGR R ËQGLFH GH 'HVHQYROYLPHQWR +XPDQR
,'+ HPSDUFHODFRQVLGHUiYHOGDSRSXODomR
HQFRQWUDVHDEDL[RGDOLQKDGDSREUH]D  1.
Soma-se a isso a alta desigualdade de renda: em
GDUHQGDHQFRQWUDYDVHQDVPmRVGRV
10% mais ricos da população e apenas 1,2% da
renda para os 10% mais pobres.2
Com o objetivo de redução da desigualdade
e pobreza, na última década e meia, os formuladores de política pública implementaram vários
programas sociais, dentre os quais destacam-se:
3URJUDPD%ROVD(VFROD3URJUDPD%ROVD)DPtOLD
Brasil Carinhoso. Tais programas, segundo destaFD%R\DGMLDQ  GLIHUHPHPQtYHOGHDEUDQgência e impacto, mas consistem basicamente na
transferência direta de renda aos grupos elegíveis
pelo programa. Analisando os programas de transferência de renda pode-se citar ainda Tafner, CarYDOKR H %RWHOKR   6iW\UR H 6RDUHV D
E  %XUODQG\ HW DO   6RDUHV 5LEDV H
2VyULR  H5RFKD  
Por outro lado, os programas têm em comum a
GLVFXVVmRGHSREUH]DSHORSULQFtSLRGHLQVX¿FLrQcia de renda, avaliando o problema sob uma ótica
XQLGLPHQVLRQDO 'XFORV H$UDDU   GHVWDFDP
que centrar a discussão da pobreza apenas sob o
DVSHFWR PRQHWiULR p VLPSOL¿FDU GHPDLV D LGHQWL¿FDomR VH XPD SHVVRD p SREUH RX QmR 6HJXQGR
os autores, a análise da pobreza deveria incluir a
discussão sobre o acesso do indivíduo aos serviços
básicos, sob uma ótica multidimensional. Sob este
prisma, uma corrente não monetarista considera
SREUH]D FRPR SULYDomR GH ¿QV H QmR GH PHLRV D
partir de duas linhas teóricas: das necessidades báVLFDVHGDVFDSDFLGDGHVVHJXQGR6HQ  
(VSRVLWR H &KLDSSHUR0DUWLQHWWL   DJUXpam os trabalhos sobre pobreza multidimensional
HP WUrV FDWHJRULDV   DTXHOHV TXH FRQVWURHP tQGLFHV GH SREUH]D PXOWLGLPHQVLRQDLV )267(5
*5((57+25%(&.(768,
%285*8,*121&+$.5$9$57<%266(57 &+$.5$9$57< '¶$0%526,2  
 DTXHOHVTXHSURS}HPFULWpULRVGHRUGHQDomRSDUD
DSREUH]DPXOWLGLPHQVLRQDO )267(56+2552&.6'8&/266$+1<281*(5
 2[IRUGSRYHUW\DQGKXPDQGHYHORSPHQWLQLWLDWLYH  
 :RUOG%DQNGHYHORSPHQWUHVHDUFKJURXS  
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H $/.,5( )267(5  %285*8,*121&+$.5$9$57<H  DTXHOHV
que fazem uma análise multidimensional da pobreza baseada no uso de técnicas estatísticas multivaULDGDV .5,6+1$.80$5  .$.:$1,
6,/%(5$66(/,1 
(VVH DUWLJR WHP FRPR ¿QDOLGDGH REWHU XPD
ordenação da pobreza multidimensional sob uma
ótica não monetarista para os estados da região
Nordeste do Brasil. Para tanto, faz-se uso de uma
metodologia de dominância estocástica da pobreza, considerando dois índices: um indicador de
saúde e um índice de bens. A base de dados utili]DGDVHUiD3HVTXLVDGH2UoDPHQWR)DPLOLDU 32) 
GHGLVSRQtYHOQRVLWHGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUD¿DH(VWDWtVWLFD ,%*(D 2
índice de saúde utilizado será uma normalização
do índice de altura-por-idade, construído a partir
GH YDORUHV GH UHIHUrQFLD GD 2UJDQL]DomR GDV 1Do}HV8QLGDV 218 2tQGLFHGHEHQVVHUiFRQVtruído a partir de uma metodologia de Análise de
&RUUHVSRQGrQFLD0~OWLSOD $&0 DSDUWLUGDTXDO
VHUmR GH¿QLGRV RV SHVRV GD FRPELQDomR OLQHDU
ótima dos bens selecionados: rádio, televisão, microcomputador, geladeira, fogão, ar-condicionado,
bicicleta, motocicleta, material predominante no
piso, proveniência da água, escoadouro sanitário
HH[LVWrQFLDGHiJXDFDQDOL]DGD7RGDVDVYDULiYHLV
são discretas e binárias.
$ SDUWLU GRV tQGLFHV GH VD~GH QXWULomR  H GH
bens, segue-se procedimento proposto por DuFORV6DKQH<RXQJHU  FRQVWUXLQGRWHVWHVGH
dominância estocástica de primeira ordem para o
caso unidimensional e bidimensional para todas as
combinações de linhas de pobreza nutricional e de
EHQVGHQWURGHXPLQWHUYDOR2VUHVXOWDGRVDSRQtam que a dominância estrita, em ambos os casos,
não pode ser estabelecida, porém, a dominância
QmRHVWULWDSRGHVHUYHUL¿FDGDSDUDXPVXEFRQMXQto do domínio das linhas de pobreza.
Além desta introdução, o trabalho apresenta
mais quatro seções. Na segunda seção é apresentada
uma revisão da literatura sobre pobreza multidimensional; na terceira sessão a metodologia de
dominância estocástica. A quarta sessão apresenta
os resultados para os casos unidimensional e bidiPHQVLRQDOHSRU¿PXPDVHVVmRFRQFOXVLYD
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2 Mensurando a pobreza multidimensional
A análise da pobreza através da avaliação do
bem-estar de um indivíduo percorre duas correntes
de análises. A primeira medida e a mais disseminada é a abordagem do bem-estar, de cunho monetarista, na qual a pobreza é mensurada utilizando variáveis como renda e consumo. Já a segunda linha
de pensamento, a não monetarista, busca avaliar o
acesso do indivíduo aos bens, serviços de saúde,
educação, transporte, dentre outros. Basicamente,
a linha monetarista engloba uma análise unidimensional, na qual estabelece-se, a priori, a categori]DomRµSREUH¶RXµQmRSREUH¶DSDUWLUGHXPOLPLWH
TXH VH GH¿QH D VX¿FLrQFLD GH UHQGD YLQFXODGR j
capacidade de acesso a bens e serviços. Duclos e
$UDDU   DUJXPHQWDP TXH GH IDWR R HIHWLYR
acesso aos bens e serviços não pode ser mensurado
SHODVX¿FLrQFLDGHUHQGD(VWDpDJUDQGHGLIHUHQFLDomRSDUDRVHVWXGRVTXHD¿UPDPTXHDSREUH]D
QmRpDSHQDVXPDTXHVWmRPRQHWiULD$GH¿QLomR
GHVHUµSREUH¶GHYHSDVVDUSRUXPDDQiOLVHPXOWLGLPHQVLRQDOGH¿QLQGRFULWpULRVSDUDPHGLUHDYDOLDU
o grau de pobreza sob a ótica de efetivo acesso a
bens e serviços.
A abordagem monetária considera pobreza pela
SHUVSHFWLYDVLPSOL¿FDGRUDGHLQVX¿FLrQFLDGHUHQda, na qual um indivíduo é considerado pobre se
sua renda for menor ou igual a um limite monetáULR(VWHOLPLWHFKDPDGRQDOLWHUDWXUDGHOLQKDGH
pobreza, pode ser absoluto ou relativo. Será uma
OLQKDGHSREUH]DDEVROXWDVHRYDORUpGH¿QLGRLQdependente da distribuição de renda local, como
SRUH[HPSORSHORYDORUPRQHWiULRFRUUHVSRQGHQWH
a um critério calórico mínimo que os indivíduos
devam consumir. Será relativa se parâmetros da
distribuição de renda local interferir no limite, por
H[HPSORFRQVLGHUDQGRXPOLPLWHFRPRXPDSURSRUomRGDPHGLDQD8PDYH]GH¿QLGRRYDORUGD
linha de pobreza constroem-se medidas paramétriFDVFRPRSRUH[HPSORDIDPtOLDGHtQGLFHV)*7
)267(5*5((57+25%(&.( P0, P1
e P2, de modo a mensurar os vários aspectos da
pobreza, tais como a proporção de pobres, o hiato
GH SREUH]D SRQGHUD RV LQGLYtGXRV SHOD GLVWkQFLD
TXHHVWmRGDOLQKDGHSREUH]D HDLQWHQVLGDGHGD
SREUH]D GiPDLRUSHVRSDUDRVLQGLYtGXRVTXHHVWmRPDLVORQJHGDOLQKDGHSREUH]D 

Contudo, argumenta-se que a satisfação do inGLYtGXRSHODUHQGDpLQVX¿FLHQWHSDUDGH¿QLUVHR
ele é pobre ou não, uma vez que pode ter renda
acima da linha de pobreza e estar insatisfeito dado
que não possui acesso aos serviços básicos. Por
outro lado, um indivíduo com acesso a bens básicos pode estar contente com sua situação, embora
DSUHVHQWH LQVX¿FLrQFLD GH UHQGD 'XFORV H$UDDU
 FRQFOXHPTXHHVVHDUJXPHQWRpVX¿FLHQWH
para abandonar o uso de medidas de pobreza unidimensional, sugerindo a análise multidimensional,
QDTXDODSREUH]DpYLVWDFRPRSULYDomRGH¿QVH
não de meios, avaliada por múltiplos indicadores
de bem-estar.
6HJXQGR'XFORVH$UDDU  DDQiOLVHPXOtidimensional pode ser feita segundo duas linhas
teóricas: das necessidades básicas e das capacidades. A primeira, pelo próprio termo, tem como
foco alcançar algumas necessidades básicas mulWLGLPHQVLRQDLV LGHQWL¿FDQGR D SREUH]D SRU PHLR
GD DQiOLVH GH LQGLFDGRUHV GH DFHVVR j HGXFDomR
saneamento, moradia, alimentação, dentre outros.
Ainda segundo os mesmos, busca-se a construção
GH PpWULFDV FDSD]HV GH LGHQWL¿FDU ³GLUHWDPHQWH´
as condições mínimas de vida. A segunda, a das
capacidades, leva em conta a heterogeneidade dos
LQGLYtGXRVSURSRVWDSRU6HQ  2IRFRGDVFDpacidades são as oportunidades de escolha que o
indivíduo deve ter para atingir certo nível de satisIDomR6HQ  SURS}HDWULEXWRVGHµIXQFLRQDOLGDGHV¶ H GH µFDSDFLGDGHV¶ SDUD FRQVWUXLU PHGLGDV
de bem-estar que os indivíduos podem alcançar.
1HVWHVHQWLGRDSREUH]DVHGHVWDFDSHOREDL[RDOcance desses dois atributos.
Independente da linha teórica básica, a mensuração da pobreza engloba dois estágios essenciais:
RGHLGHQWL¿FDomRHRGHDJUHJDomR2SULPHLURHVtágio é aquele no qual o avaliador arbitra como irá
determinar a pobreza, seja ela monetarista ou não
monetarista. É a fase na qual a pobreza é estabelecida ao nível do indivíduo. Já o segundo estágio
é caracterizado pela agregação da informação dos
indivíduos da população com o intuito de obter uma
medida de pobreza para alguma região de agregação. De maneira igual, a análise multidimensional
da pobreza também necessita dessa forma de menVXUDomR LGHQWL¿FDQGR SULPHLUDPHQWH RV FULWpULRV
aos quais serão estabelecidos quem é e quem não é
SREUH(HPXPVHJXQGRPRPHQWRDJUHJDQGRVH
WRGDDLQIRUPDomRSDUDDQiOLVHJHRJUi¿FD
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Considerando a análise multidimensional da
SREUH]D (VSRVLWR H &KLDSSHUR0DUWLQHWWL  
sugerem que é possível dividir a aplicação da técQLFDHPWUrVFDWHJRULDVD FRQVWUXomRGRtQGLFHGH
SREUH]D PXOWLGLPHQVLRQDO E  GH¿QLomR GH FULWprios de ordenação para a pobreza multidimensioQDOHF DQiOLVHPXOWLGLPHQVLRQDOGDSREUH]DVHgundo técnicas estatísticas de variáveis aleatórias
multivariadas.
Para se construir um índice de pobreza geralmente se busca reduzir o grau de aleatoriedade na
determinação, escolhendo medidas que satisfaçam
alguns postulados como: foco, monotonicidade,
princípio da população, simetria, decomposabilidade do subgrupo, continuidade, princípio da transferência e pobreza não decrescente sobre aumento da
FRUUHODomRGHWURFD2XVHMDHOHVFRQVWURHPtQGLFHV
de pobreza que requerem uma série de características básicas para que a pobreza possa ser deterPLQDGD 'HVWDFDPVH QHVWD OLQKD )RVWHU *UHHU H
7KRUEHFNH  7VXL  %RXUJXLJQRQ
H&KDNUDYDUW\  $ONLUHH)RVWHU  H%RVVHUW&KDNUDYDUW\H'¶$PEURVLR  
3DUDDGH¿QLomRGHFULWpULRVGHRUGHQDomRIRFD-se na análise da pobreza sob a ênfase do processo
GH LGHQWL¿FDomR GD SREUH]D VHQGR TXH R REMHWLYR
é a determinação de condições para que uma distribuição de pobreza domine a outra, qualquer que
VHMDDOLQKDGHSREUH]DHVFROKLGD)D]HQGRLVVRWHU-se-á uma ordenação da pobreza, independentemente da linha de pobreza escolhida, tornando a pesquisa menos propensa a erros e menos dependente da
linha de pobreza. Nesse sentido, o que importa não
é necessariamente o número da medida de pobre]DPDVDRUGHPGHFODVVL¿FDomRGDSREUH]D&RPR
um dos pioneiros em desenvolver estudos com este
IRFRHVWmR)RVWHUH6KRUURFNV  
1HVWD GLUHomR 'XFORV 6DKQ H<RXQJHU 
H   GHVHQYROYHP FRQGLo}HV GH RUGHQDPHQWR
da pobreza de primeira ordem e de ordem supeULRU (VWD RUGHQDomR ¿FRX FRQKHFLGD FRPR GRminância estocástica da pobreza. Bourguignon e
&KDNUDYDUW\  FRQVLGHUDQGRXPGDGR
nível de atributos de bem-estar condicionados a
DOJXQVD[LRPDVJHUDPRUGHQDo}HVGHPHGLGDVGH
pobreza multidimensional correspondentes a uma
IDPtOLD GH PHGLGDV GH SREUH]D$WNLQVRQ  
compara as condições de dominância de primeira
ordem desenvolvida por Bourguignon e ChakraYDUW\   HQTXDQWR 'XFORV 6DKQ H <RXQJHU
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  DQDOLVDP DV GH RUGHP VXSHULRU HVWDV TXH
utilizam as abordagens de interseção e união para
estabelecer a contagem dentro da qual os indivíGXRVVHUmRFRQVLGHUDGRVSREUHV2XVHMDDDQiOLVH
é feita observando se um indivíduo é pobre sobre
cada dimensão. Depois, em um segundo momento,
é feita a união e interseção das dimensões de pobreza dos indivíduos dentro de determinada região
JHRJUi¿FD (VWH FULWpULR SRVVLELOLWD TXH DV FRQGLções de segunda ordem de dominância estocástica
SURSRVWDSRU6HQ  VHMDPVDWLVIHLWDV
Para criar um procedimento de determinação da
SREUH]DPXOWLGLPHQVLRQDO$ONLUHH)RVWHU  
GHVHQYROYHUDPXPDDERUGDJHPGHFRQWDJHP(OHV
utilizaram uma metodologia de corte duplo no esWiJLRGHLGHQWL¿FDomRXPHPFDGDGLPHQVmRFRP
D ¿QDOLGDGH GH GHWHUPLQDU VH D SHVVRD p SULYDGD
GHDFHVVRQHVVDVGLPHQV}HV(PXPVHJXQGRPRmento, faz uma análise entre as dimensões com
REMHWLYR GH LGHQWL¿FDU RV SREUHV SHOD FRQWDJHP
das dimensões nas quais a pessoa é privada.
3RU¿PSRGHVHEDVHDUDDQiOLVHPXOWLGLPHQsional da pobreza no uso de técnicas estatísticas
PXOWLYDULDGDV QR TXDO VH SRGH GH¿QLU LQGLFDGRU
composto de pobreza seguindo três abordagens: a
inercial, a da entropia e a fuzzy set. Tais abordagens são caracterizadas pelo grande uso de técnicas estatísticas multivariadas, conforme destacam
.ULVKQDNXPDU  H.DNZDQLH6LOEHU  
$VVHOLQ   GHVWDFD TXH D DERUGDJHP LQHUFLDO
é originaria de mecanismos estáticos, geralmente
utilizados em análises estruturais baseadas em distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias
GLVFUHWDV(VVDWpFQLFDpFRPXPHQWHXWLOL]DGDHP
análise de psychometry, uma análise econométrica
utilizada na psicologia para análise de estrutura de
ambiente familiar, mais comum entre os cientistas
sociais. A segunda corrente, a da entropia3, tem sua
base de análise focada em mecanismos dinâmicos,
geralmente utilizados na teoria informacional, originada no campo de mecanismos dinâmicos utilizada em análise de processos estocástico. Por último, na abordagem a fuzzy set, a hipótese básica
do modelo é a de que não devemos dicotomizar a
SRSXODomRHQWUHRVµSREUHV¶HµQmRSREUHV¶DWUDYpV
do estabelecimento de uma linha de pobreza. Para
3 Note que um grupo de índices muito conhecidos na literatura é o
tQGLFHGH7KHLO/H7KHLO72VPHVPRVVmRFKDPDGRVWDPEpPGH
³(QWURSLD*HQHUDOL]DGD´HOHYDPHPFRQVLGHUDomRDGLVWULEXLomRGH
probabilidade da renda dos indivíduos. Para mais, consulte Matias
 

Análise multidimensional da pobreza no nordeste brasileiro

estes, a pobreza deve ser avaliada em questão de
intensidade ao invés de um atributo que pode estar
SUHVHQWHRXDXVHQWH2PRGHORXWLOL]DGRFRQFHLWR
de função de associação. Para mais detalhes ver
Betti et al  H1MRQJH1LQJD\H  
Na abordagem entrópica, segundo Asselin
  DV PHGLGDV GH HQWURSLD HVWmR DVVRFLDGDV
com distribuições probabilísticas. Contudo, deYLGRjVXDQDWXUH]DSDUDPpWULFDDPHGLGDHQWUySLFD ¿FD PXLWR GHSHQGHQWH GH DUELWUDULHGDGH QD
EXVFD SHOD IRUPD IXQFLRQDO GR LQGLFDGRU (QWmR
sugere-se uma análise que foque na abordagem
inercial. Nesse sentido, a análise inercial é menos
dependente da arbitrariedade da forma funcional
justamente pelo fato de ser uma análise não paramétrica. Para tanto, o autor sugere os seguintes
indicadores inerciais: Análise do Componente
3ULQFLSDO $&3 $QiOLVH &DQ{QLFD *HQHUDOL]DGD
$&* $QiOLVHGH&RUUHVSRQGrQFLD $& $QiOLVH GH &RUUHVSRQGrQFLD 0~OWLSOD $&0 $QiOLVH
)DWRULDO $) H$QiOLVHGR&RPSRQHQWH3ULQFLSDO
3ROLFOyULFR $&33 
$VVHOLQ  GHVWDFDDLQGDTXHDWpDGpFDGD
GH  H[LVWLDP DSHQDV GRLV JUXSRV GH DQiOLVH
TXDLVVHMDP$&3H$&*TXHVHGLIHUHQFLDPVRmente pelo fato do primeiro considerar apenas
“um” conjunto de variáveis e o segundo por m
FRQMXQWRV GH YDULiYHLV 2 DXWRU D¿UPD TXH HVWHV
métodos inercias, em comparação com os de entropia, tem sua vantagem no fato de gerar menos
arbitrariedade e não somente na forma funcional
GDGLVWULEXLomRGHSUREDELOLGDGH(YLWDSRUH[HPplo, arbitrariedade na escolha dos pesos que serão
utilizados na análise multidimensional. Neste sentido, o método ACP constrói pesos para variáveis
de modo a construir fatores ortogonais que melhor
H[SOLFDP D GHFRPSRVLomR GD YDULkQFLD GR FRQjunto das informações. Assim, ter-se-á um novo
conjunto de variáveis dimensionais com vetores
ortogonais e agora sem correlação entre si para
que possa se analisar separadamente a situação de
pobreza dos indivíduos. Por outro lado, o método
$*&OHYDHPFRQVLGHUDomRm>1 conjuntos de variáveis e a distribuição de probabilidade conjunta,
H[WUDLQGR D UHODomR FDQ{QLFD GRV FRQMXQWRV 3DUD
PDLVVREUHHVWHPpWRGRYHU0DKDODQRELV  
2PpWRGR$&0pWDPEpPFKDPDGRGH$QiOLVH
de homogeneidade e pode ser visto como um caso
SDUWLFXODU GR$*& 1HVWH FDVR FDGD XPD GDV m
variáveis são substituídas por uma matriz de veto-

UHVELQiULRVRUWRJRQDLVFKDPDGDGHPDWUL]FDQ{nica4. Assim, os m conjuntos de variáveis são quebrados em novas variáveis chamadas pelo autor de
³YDULiYHLVGLFRQ{PLFDV´$&0pDJHQHUDOL]DomR
da AC, no caso quando várias variáveis nominais
são analisadas, sendo mais indicada para variáveis
GLVFUHWDV RX FDWHJyULFDV 2 PpWRGR $& FRQVLVWH
HPXPDDQiOLVHJUi¿FDSDUDYLVXDOL]DomRGHVXSHUfícies dimensionais em subespaços visíveis, sendo
possível perceber a correlação entre variáveis pela
DQiOLVH JUi¿FD H SUHVHQoD RX QmR GH FRUUHODomR
HQWUHYDULiYHLV3DUD$VVHOLQ  R$&0SRGH
ser entendido como o AC aplicado a uma matriz
binária do tipo 0/1, gerada pelas categorias indicadoras. Basicamente é uma matriz binária do tipo
dummy que contém apenas um número 1 indicanGR D H[LVWrQFLD GD FDWHJRULD H  QR UHVWR TXH R
DXWRUFKDPDGHµPDWUL]LQGLFDGRUD¶
2PpWRGR$)FRQVLVWHHPXPPRGHOROLQHDUGR
conjunto de variáveis observadas pressupondo, a
priori, que haja dependência linear entre as mesPDV$OpPGLVVRpXWLOL]DGRSDUDXPFRQMXQWR¿QLWR³SHTXHQR´GHYDULiYHLV2PHVPRpIHLWRXWLOLzando os vetores colocados no formato matricial e,
posteriormente, implementa-se uma “rotação nos
HL[RV´GHIRUPDDGHVDFRSODURHIHLWRGHXPDYDULiYHOQDRXWUD(VVDURWDomRpEDVHDGDQDVPDWUL]HV
de autovetores e autovalores para diagonalizar a
matriz de variáveis originais, obtendo vetores orWRJRQDLV3DUDPDLVYHU$VVHOLQ  +DUGOHH
6LPDU  /HH  H0RXVWDNL-RUHVNRJH
0DYULGLV  
2 PpWRGR $&33 SURSRVWR SRU 1MRQJ H 1LQJD\H  pUHFRPHQGDGRSDUDGDGRVGLVFUHWRV
tendo como pressuposto que uma variável latenWH FRQWtQXD VXEMD] FDGD YDULiYHO RUGLQDO 2 REMHtivo é buscar as direções de maior variabilidade
GDV LQIRUPDo}HV VREUH D FRQ¿JXUDomR GRV GDGRV
em um espaço multidimensional. A ideia é montar
um produto escalar entre o vetor de variáveis de
LQIRUPDo}HV H R YHWRU GH YDULiYHLV ODWHQWHV (VWH
PpWRGR VH DVVHPHOKD j GLUHomR QD TXDO D LQIRUmação cresce mais rápido5. A grande vantagem
GHVWHPpWRGRVREUHR$&3SRUH[HPSORpRIDWR
de não pressupor correlação linear entre as variáveis. Pressupõe-se uma outra matriz de correlação
 3RGHULDVHUSRUH[HPSORDEDVHFDQ{QLFDGRHVSDoRGLPHQVLRQDO
GHFDGDYDULiYHOSRLVD~QLFDREVHUYDomRGH$VVHOLQ  VREUHD
matriz de novas variáveis é o fato de somar 1 nas colunas além de
VHUHPYHWRUHVGHQRUPDXQLWiULDRTXHRFRUUHFRPDEDVHFDQ{QLFD
5 A interpretação dessa ideia é semelhante ao de derivada direcional
e vetor gradiente de uma função.
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chamada de matriz de correlação policlórica, com
base nas correlações entre as variáveis ordinais e
as variáveis latentes contínuas, subjacente a cada
uma das variáveis ordinais.
1MRQJ H 1LQJD\H   UHDOL]DP D FRPSDUDção de três índices de pobreza, um estimado via
$QiOLVH GH &RUUHVSRQGrQFLD 0~OWLSOD $&0 
outro pela Análise do Componente Principal PoOLFOyULFR $&33  H Fuzzy Set. Através da análise
dos testes de sensibilidade e da Dominância da
3REUH]DGH3ULPHLUD2UGHPHOHVHQFRQWUDPTXHR
íncide via ACPP domina aquele gerado via ACM
e Fuzzy Set. Desse resultado, e da inconclusão de
dominância entre o índice via ACM e Fuzzy Set,
D¿UPDPTXHRVIRUPXODGRUHVGHSROtWLFDVS~EOLFDV
devem utilizar os últimos em detrimento da ACPP
GHYLGRDVXDFDSDFLGDGHGHUHWUDWDUFRPPDLRU¿dedignidade a pobreza observada.
Considerando as metodologias de análise mulWLGLPHQVLRQDOGDSREUH]D$UDDUH'XFORV  
=KDQJ  H%DOGLQLH7RIW  DSUHVHQWDPR
programa DAD com manual teórico e prático nos
WUDEDOKRVUHODFLRQDGRVjSREUH]DHHTXLGDGH$XWLlização do programa DAD tem se mostrado muito
útil no sentido de disseminação e democratização
do uso das técnicas nesta área.
1R %UDVLO /RSHV 0DFHGR H 0DFKDGR  
constroem um indicador de pobreza multidimensional, utilizando quatro atributos para discursar as
vantagens das metodologias. Segundo eles, sob o
critério multidimensional pode-se entender o estado de pobreza pela privação de diversos compoQHQWHV DWULEXWRV GHEHPHVWDUDOpPGHVXPDUL]DU
diversos indicadores unidimensionais em um índice sintético, ponderando pelo seu “grau de universalização de acesso” na sociedade.
%DUURV&DUYDOKRH)UDQFR  DSUHVHQWDPD
construção de medidas de pobreza multidimensionais em sete passos. Discutem as limitações do que
FKDPDUDPGHËQGLFHVGH3REUH]D+XPDQDH[HPSOL¿FDQGR D FRQVWUXomR GH XP tQGLFH GH SREUH]D
IDPLOLDU 3RU ¿P GHVWDFDVH R ODQoDPHQWR SHOR
,%*(GR5LR*URXS  TXHDEUDQJHERDSDUWH
das diferentes metodologias no estudo e mensuração da pobreza como aspecto multidimensional.

3 Metodologia
Neste artigo, o modelo utilizado será o de dominância multidimensional da pobreza, desen-
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YROYLGR SRU 'XFORV 6DKQ H<RXQJHU   TXH
propõe e implementa um procedimento robusto
SDUDDVVXSRVLo}HVGHPHQVXUDomRGDSREUH]D2
bem-estar é comparado utilizando-se de um modelo bidimensional, que considera um índice de
EHQVHRXWURGHVD~GH2SULPHLURpGHULYDGRGH
um método inercial baseado na Análise de CorresSRQGrQFLD0~OWLSOD $&0 HRVHJXQGRDSDUWLUGH
um índice de saúde da World Health Organization
:+2 
2V WHVWHV GH GRPLQkQFLD PXOWLGLPHQVLRQDO GD
SREUH]DDX[LOLDPQDFDSDFLGDGHGHJHUDUFRPSDUDções da pobreza que são robustas pela escolha de
ambos os índices de pobreza e linhas de pobreza
unidimensionais. Ao serem estimados, busca-se
robustez sobre os processos de agregação sobre dimensões de bem-estar, robustez sobre os processos
de agregação sobre os indivíduos, e robustez sobre
a escolha de linhas multidimensionais de pobreza.

3.1 Cálculo do indicador de saúde e nutrição
Dentre os índices mais comuns para a mensuração da saúde e da nutrição são utilizados
o peso-por-altura, altura-por-idade e peso-porLGDGH VHJXQGR UHFRPHQGDo}HV GD 218 %DWDQD
H'XFORV  DUJXPHQWDPTXHRtQGLFHDOWXUD-por-idade é o mais apropriado, pois tende a capturar o impacto cumulativo na saúde de fatores
de longo prazo, como as condições socioecoQ{PLFDV PpGLDV H DV SROtWLFDV S~EOLFDV GH VD~GH
SURJUDPDV GH YDFLQDomR HVIRUoRV QR FRPEDWH D
GRHQoDVHQGrPLFDVHRXWUDVGRHQoDVFU{QLFDVRX
SURJUDPDVVDQLWiULRV 2tQGLFHGHDOWXUDSRULGDde AI para a criança ipGH¿QLGRFRPRGHVFULWRQD
HTXDomR  
AIi =

Ti-Tժ
ıT

 

(PTXHTi= altura corporal da criança; Tժ altura corporal média de uma criança saudável e bem
nutrida da população de referência utilizado pelo
FHQWUR GH HVWDWtVWLFDV SDUD D VD~GH GD 218 ıT=
desvio padrão da altura corporal na população de
UHIHUrQFLD3RUFRQYHQomRGD:+2XPDFULDQoD
com uma medida de AIDEDL[RGH SRQWRGHUHIHUrQFLDGDSREUH]DQXWULFLRQDO pXVXDOPHQWHFRQsiderada mal nutrida.
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3.2 Estimação do índice de bens
0HWRGRORJLDLQHUFLDO
8WLOL]DVHXPDDERUGDJHPLQHUFLDOQDFRQVWUXção do índice de bens, na qual cada indivíduo, inGH[DGRSRUDSUHVHQWDDWULEXWRVGHEHPHVWDUj(Vses indivíduos podem ser representados por uma
QXYHPGHSRQWRVHPWRUQRGDFHQWURLGH DVPpGLDV
SRQGHUDGDV  QR HVSDoR GRV  DWULEXWRV 'H¿QHVH
inércia total do grupo de pontos como a soma ponGHUDGDGDGLVWkQFLDGHFDGDSRQWRjFHQWURLGH
%DWDQD H 'XFORV   D¿UPDP TXH GHYHVH
proceder com a estimação do índice de bens para
cada unidade familiar usando a soma ponderada
dos atributos de bem-estar. Para tanto, seja Xi o índice de bens do indivíduo , i, xL- sua dotação do
atributo j, e Įj o peso associado a cada atributo,
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRQDHTXDomR  
Xi Į1 xi1+...Įj xL- 
Para checar a robustez sobre a escolha do métoGRLQHUFLDOGDUHGXomRGRVGDGRVIHLWDHP  VHUi
utilizada a Análise de Correspondência Múltipla
$&0 $DGRomRGRPRGHOR$&0VHMXVWL¿FDSRU
VH WUDWDUHP GH GDGRV TXDOLWDWLYRV ELQiULRV  RX
seja, cada resposta no questionário é indicada com
o número 1 no caso do atributo indicado, e zero
para os demais atributos. Desta forma, tem-se um
grupo de vetores com soma um, gerando norma
XQLWiULD 2EVHUYH TXH FRP LVWR VH WHP XPD EDVH
FDQ{QLFDGRHVSDoRYHWRULDOGRVDWULEXWRV
A ACM é uma aplicação generalizada do moGHOR GH$QiOLVH GH &RUUHVSRQGrQFLD $& $$&
FRQVLVWHHPXPDWpFQLFDJUi¿FDSDUDDUHSUHVHQWDomRGDLQIRUPDomRHPRUGHPHPXPDWDEHODGH
FRQWLQJrQFLD TXH FRQWpP D FRQWDJHP IUHTXrQFLD
DEVROXWD GHLWHQVSDUDXPDFODVVL¿FDomRFUX]DGDGH
duas variáveis categóricas. Seu objetivo é o de reduzir a dimensionalidade de uma matriz de dados e
YLVXDOL]iODHPXPVXEHVSDoRGHEDL[DGLPHQVLRQDOLGDGHJHUDOPHQWHGHGXDVRXWUrVGLPHQV}HV(VVH
método é uma análise visual de projeção da curva
dimensional em um subespaço menor.
8P SUREOHPD RFRUUH FRP D HVWLPDomR YLD
$&0 SRLV FULD GLPHQV}HV DGLFLRQDLV DUWL¿FLDLV
dado que uma variável categórica é computada
com várias colunas. Consequentemente, a inérFLD GD VROXomR HVSDFLDO p DUWL¿FLDOPHQWH LQÀDGD
HDVVLPDSRUFHQWDJHPGHLQpUFLDH[SOLFDGDSHOD

primeira dimensão é subestimada. Duas correções
são geralmente utilizadas, a primeira é devida a
%HQ]pFUL  HDVHJXQGDD*UHHQDFUH  
DSXG$EGLH9DOHQWLQ  

3.3 Dominância multidimensional estocástica
Para análise multidimensional neste artigo não
se utilizará o número de um índice de pobreza, sendo este uma análise cardinal. De fato, utiliza-se uma
comparação de descolamento de curvas e superfíFLHV VHQGR XPD DQiOLVH GH IRFR RUGLQDO$ MXVWL¿cativa para a utilização de comparações ordinais
em detrimento das cardinais se resume ao fato de
que a última possui uma perturbadora sensibilidade
j HVFROKD GRV tQGLFHV H OLQKDV GH SREUH]D ( HVVD
VHQVLELOLGDGHSRGHVHULDPHQWHGHELOLWDUDFRQ¿DQoD
ao comparar distribuições ou ao realizar recomenGDo}HVGHSROtWLFDV '8&/26$5$$5
2XWURSRQWRDGHVWDFDUpTXHDWUDYpVGDFRPSDUDomRRUGLQDOQmRVHEXVFDTXDQWL¿FDUDSREUH]D
mas sim determinar quando ela é maior em uma
distribuição do que em outra para uma classe de
MXOJDPHQWRVpWLFRV(PVXPDDYHUL¿FDomRGDGRminância consiste em comparações ordinais da pobreza sobre classes de procedimentos para agregar
SRUPHLRGHGLPHQV}HVHGRVLQGLYtGXRV(ODWDPbém permite a robustez sobre áreas de possíveis
fronteiras multidimensionais da pobreza, analogaPHQWHjVOLQKDVGHSREUH]DXQLGLPHQVLRQDLV
A metodologia utilizada é a abordada por Duclos,
6DKQH<RXQJHU  TXHGHVHQYROYHPXPDRUGHnação que é válida para qualquer fronteira de pobreza
VREUHIDL[DVDPSODV(OHVXWLOL]DPRVtQGLFHVGHSRbreza multidimensionais aditivamente separáveis e
GHFRPSRQtYHLVVHJXQGRGHVHQYROYLPHQWRGH)RVWHU
*UHHUH7KRUEHFNH  2VFRQFHLWRVGHGHFRPponibilidade e separabilidade podem ser entendidos
no sentido de que a pobreza total é a média ponderaGDGRVVXEJUXSRVGHQtYHLVGHSREUH]D2tQGLFHDGLtivo 3 Ȝ que combina duas dimensões de bem-estar
pUHSUHVHQWDGRSHODHTXDomR  
3Ȝ

ȁ Ȝ ʌ [1,x2Ȝ G) [1,x2 )

 

em que F(x1,x2) é a distribuição conjunta de x1
e x2ʌ [1,x2Ȝ é a contribuição para a pobreza de
2 indicadores individuais de bem-estar x1 e x2; e
ȁ Ȝ  p D iUHD (x1,x2) GH¿QLGD RQGH R FRQMXQWR GH
pessoas pobres pode ser encontrada. Duclos, Sahn
H<RXQJHU  XWLOL]DPRD[LRPDGR³IRFRGD
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SREUH]D´SHORTXDOVHYHUL¿FDVHRLQGLYtGXRWHP
determinado atributo com respeito a que essa pessoa não seja pobre e, desta forma, o índice de pobreza não mudará até mesmo se a pessoa for pobre
FRPUHODomRDRXWUR V DWULEXWR V $FRQWULEXLomR
SDUDDSREUH]DSRGHVHUGH¿QLGDSHODHTXDomR  
ʌ [1,x2Ȝ

{=0VHȜ [ ,x  cc.  
1

2

HP TXH ʌ é o peso que a medida de pobreza
atribui a alguém dentro da fronteira de pobreza.
3HOR D[LRPD GR IRFR HOH VHUi  SDUD DV SHVVRDV
IRUDGDIURQWHLUDȜ x1,x2 pDIXQomRTXHFDSWXUDR
EHPHVWDU WRWDO GH¿QLQGR D IURQWHLUD GD SREUH]D
que separa os não pobres dos pobres.
A superfície de dominância bidimensional esWRFiVWLFDpGH¿QLGDQDHTXDomR  
P

sx sx
1

2

(zx ,zx )=
1

(zx2 - x2 )

vx

2

2



zx

1

0



zx

2

0

(zx1 - x1 )

vx

em que vx1 vx2 são parâmetros inteiros e não negativos que capturam a aversão e a desigualdade
na pobreza em cada uma das duas dimensões.
A superfície de dominância para uma distribuição F é gerada ao variar-se as linhas de pobreza
zx ,zx sobre um domínio. Segundo os autores, este
1
2
índice pode ser interpretado como a generalização
ELGLPHQVLRQDO GR tQGLFH )*7 GH )RVWHU *UHHU H
7KRUEHFNH  $RUGHPGHGRPLQkQFLD sx1 na
GLPHQVmR[1 e sx2QDGLPHQVmR[2 , que são iguais
a sx1= vx1+1 e sx2= vx2+1. A diferença nessa superfície
entre as distribuições F e G está representada pela
HTXDomR  
sx sx
¨3
1
2 (z ,z )=
x
x
1

(zx2 - x2 )

2

ȗ



zx

1

0



zx

2

0

(zx1 - x1 )

ĳ

 

d(F-G)(x1 , x2 ),

1

 

dF(x1 , x2 ),

em que e , que descrevem uma classe de índices bidimensionais para os quais as superfícies de
GRPLQkQFLDVGH¿QLGDVHP  VmRVX¿FLHQWHVSDUD
se ordenar a pobreza:

ȁ Ȝ ȁ Ȝ*
ʌ [1[2Ȝ VHȜ [1[2  
Ȇ2,1 Ȝ* 

PȜ

ʌ [1[2Ȝ
ʌ [1[2Ȝ
[1[2
H
[2
[1
2ʌ [1[2Ȝ
[1[2
[1 [2

$ SULPHLUD OLQKD GH FRQGLo}HV GH¿QH R PDLRU
conjunto para o qual as pessoas pobres irão perWHQFHU$VHJXQGDOLQKDVLJQL¿FDTXHRVtQGLFHVGH
pobreza são contínuos ao longo da fronteira de pobreza. A terceira linha assume que os índices memEURVGHȆ1,1 são não crescentes em [1H[2 , ou seja,
HODVHJXHRD[LRPDGDmonotonicidade. A última
linha assume que o indicador de pobreza marginal
em[2 é crescente em [1 atributo de sensibilidade.
Considerando ǻ3 )*'XFORV6DKQH<RXQJHU  GH¿QHPR7HRUHPDGHGRPLQkQFLDGH
SULPHLUD RUGHP SDUD D FODVVH GH tQGLFHV Ȇ1,1, segundo o qual a pobreza será maior em F do que G
SDUDWRGRVRVtQGLFHVGHSREUH]DPHPEURVGHȆ1,1
Ȝ* GDGRDUHVSHFWLYDUHVWULomRUHSUHVHQWDGDSHOD
HTXDomR  
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ǻ3 Ȝ !3 Ȝ Ȇ1,1 Ȝ*)
se P1,1(x1,x2 )>0,

(x1,x2) ȁ Ȝ*)

 

Para que haja dominância de maior ordem
deve-se aumentar a ordem em uma dimensão ou
em ambas simultaneamente. Ambas as abordagens
necessitam de mais suposições sobre os efeitos das
mudanças em x1 ou x2, ou seja, suposições com reODomRDRVLQDOGDGHULYDGDQDHTXDomR  3RGHVH
HQWmR GH¿QLU DV VHJXLQWHV FODVVHV GH tQGLFHV Ȇ2,1
Ȝ* Ȇ1,2 Ȝ*  RX Ȇ2,2 Ȝ*  %DWDQD H 'XFORV  
GH¿QHPRtQGLFHȆ2,1 Ȝ* FRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD
HTXDomR  
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Ȇ2,1 Ȝ* 

P Ȝ Ȇ1,1 Ȝ*
ʌ [1[2Ȝ
= 0 e se Ȝ [1[2  
[1
 
2ʌ [1[2Ȝ 
PȜ
[
2
1
[1
3
 ʌ [1[2Ȝ
[1, [2
[2 [1 2

A primeira linha de restrições impõe as restrio}HV LPSRVWDV j Ȇ1,1 Ȝ* $ VHJXQGD OLQKD GHQRWD
TXH D SULPHLUD GHULYDGD FRP UHVSHLWR j x1 deve
VHU QXOD SDUD Ȝ [1[2  $ WHUFHLUD LPSOLFD HP
DFUpVFLPR PDUJLQDO FUHVFHQWH HP [1. A última linha assume que o efeito equalizador de tal tipo
GHWUDQVIHUrQFLDGHYHULDGHFOLQDUFRP[2, ou seja,
quanto maior o valor de , menor a importância da
GHVLJXDOGDGHQDGLPHQVmRGH[1.
$QDORJDPHQWH WHUHPRV R 7HRUHPD  GH Ȇ2,1
dominância da pobreza, pelo qual a pobreza será
maior em F do que G para todos os índices de poEUH]DPHPEURVGHȆ1,1 Ȝ* GDGRDUHVWULomRFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQDHTXDomR  
ǻ3 Ȝ !3 Ȝ Ȇ2,1 Ȝ*)

se P2,1(x1,x2 )>0,

(x1,x2) ȁ Ȝ*)

 

4 Resultados
Todos os índices apresentados anteriormente
serão calculados utilizando como base de dados na
3HVTXLVDGH2UoDPHQWRV)DPLOLDUHV 32) UHDOL]DGD
SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUD¿D H (VWDWtVWLFD
,%*(D GRSHUtRGR(VVDEDVHGH
dados analisa a composição dos gastos e do consumo
das famílias levando em consideração suas classes de
rendimentos. Trata-se de uma pesquisa por amostragem, na qual o foco de investigação são os domicílios particulares permanentes. Além disso, o nível de
abrangência da pesquisa é o Brasil como um todo,
suas regiões e unidades federadas. Neste artigo, foram utilizadas as informações para a região Nordeste do Brasil bem como suas unidades da federação.
As unidades federadas utilizadas foram: Maranhão,
3LDXt&HDUi5LR*UDQGHGR1RUWH3DUDtED3HUQDPbuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
2 LQGLFDGRU GH VD~GH H QXWULomR p FDOFXODGR OHvando em consideração as medidas de comprimento
HHVWDWXUDHPFHQWtPHWURV RSULPHLURSDUDDVFULDQças com idade inferior a 2 anos de idade e o segundo
para os indivíduos com idade superior a 2 anos de
LGDGHPDVLQIHULRUDDQRV 2VYDORUHVGHUHIHUrQFLD

VmRRVIRUQHFLGRVSHOR:+2 :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ  'LVWLQJXHVH R VH[R H D LGDGH GDV FULDQoDV
para comparação com os valores de referência.
2VEHQVXWLOL]DGRVSDUDDFRQVWUXomRGRLQGLFDGRU
de bens são aqueles disponíveis no questionário reaOL]DGRSHOD32)TXDLVVHMDPUiGLRWHOHYLVmRPLFURcomputador, geladeira, fogão, ar-condicionado, biciFOHWDHPRWRFLFOHWD2XWUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLV
QD32)TXHSRVVLELOLWDUDPPDLRUDQiOLVHGHDFHVVR
DVHUYLoRVIRUDPDFHVVRjLQWHUQHWPDWHULDOSUHGRminante no piso, proveniência da água, escoadouro
VDQLWiULRHDH[LVWrQFLDGHiJXDFDQDOL]DGD'HVWDIRUma, tem-se i=1,…,13 variáveis para montar a matriz
GHDWULEXWRV3DUDFDGDXPDGDVYDULiYHLVGH¿QLXVH
um conjunto de dummies para formar a matriz de informação.

4.1 Dominância estocástica unidimensional
6HJXQGR$VVHOLQ  DDQiOLVHGHGRPLQkQFLD
unidimensional deve ser feita com base na análise individual de cada dimensão de pobreza, ou seja, utili]DVHRLQGLFDGRUGHQXWULomR RtQGLFHGHDOWXUDSRULGDGHGDFULDQoD HRGHEHQV tQGLFHGHEHQV 3DUDD
dominância estocástica unidimensional, estima-se o
tQGLFH)*7SDUDRLQGLFDGRUGHQXWULomRSDUDDVXQLdades da federação da região nordeste, os quais são
DSUHVHQWDGRVQR*Ui¿FR1HVWHFDVRDSUHVHQWDVH
RtQGLFHSDUDĮ RXVHMDDTXHOHTXHFRQVLGHUDD
SURSRUomRGHSREUHV(PERUDDUHIHUrQFLDGHSREUH]D
QXWULFLRQDOGD:+2FRQVLGHUDROLPLWHQDDQiOLVH
de dominância considera-se toda a distribuição para
diferentes linhas de pobreza nutricional.
Para análise de dominância de uma unidade da
federação sobre outra, as curvas não devem se cruzar
para quaisquer linhas de pobreza, e a curva da unidaGHGDIHGHUDomRVXSHULRUGRPLQDDLQIHULRU3HOR*Ui¿FRQmRVHSRGHD¿UPDUTXHDOJXPDXQLGDGHGD
federação domine outra para toda linha de pobreza.
(VWHIDWRPRVWUDXPDVHPHOKDQoDQRtQGLFHLGDGHSRU
altura das crianças das unidades federadas da região
nordeste do Brasil. Contudo, para alguns subconjuntos de linhas de pobreza, pode-se inferir algumas
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FRQFOXV}HV3RUH[HPSORREVHUYDVHTXHDXQLGDGH
federada do Maranhão domina as demais unidades
da federação quando se considera o intervalo de linha de pobreza nutricional de -2 a 1. Já no intervalo
da linha de pobreza entre -1.8 a -2, Alagoas domina
todos as unidades da federação da região nordeste,
H[FHWR 0DUDQKmR 1R PHVPR LQWHUYDOR SRGHVH
SHUFHEHUTXHSDUDXPDOLQKDPDLVSUy[LPDGH
Ceará domina em terceiro lugar, mas é superado na
SUR[LPLGDGHGH'HPDLVDQiOLVHVVmRPDLVGLItFHLV
de serem feitas devido o cruzamento constante das
curvas para várias linhas de pobreza.
Análise similar foi aplicada ao índice de bens
FRQVWUXtGR XWLOL]DQGR D HTXDomR   3DUD WDQWR

utilizou-se da análise de correspondência múltipla
$&0 SDUDFRQVWUXomRGRVSHVRVFRQIRUPHPHWRGRORJLDGH$VVHOLQ  RTXHpRPDLVDGHTXDGRQDSUHVHQoDGHYDULiYHLVELQiULDV2VUHVXOWDGRV
GD$&0HVWmRDSUHVHQWDGRVQR*Ui¿FRHYDORUHV
na Tabela 1. A metodologia se ajusta bem para distinguir as pessoas que têm uma melhor condição de
vida, bem como as que têm maior privação material.
Para análise, considere quanto maior peso em valor
absoluto, maior bem-estar se tem. A análise se faz
para a resposta “sim” e para a resposta “não” com
UHVSHLWR D SRVVXLU RX QmR R EHP (VWDWLVWLFDPHQWH
D¿UPDVHTXHDLQpUFLDH[SOLFDGDSHORSULPHLURHL[R
pGH

*Ui¿FR±&XUYDV)*7GRtQGLFHDOWXUDSRULGDGHSRU8QLGDGHGD)HGHUDomRGDUHJLmR1RUGHVWHGR%UDVLO
HP

)RQWHHODERUDGRSHORVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD32)

*Ui¿FR±3ORWDJHPGDVFRRUGHQDGDVGD$&0

)RQWHHODERUDGRSHORVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD32)
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Considerando os que responderam “sim” ao
ser questionado se tem o bem, observa-se que os
EHQV µPDWHULDO SUHGRPLQDQWH QR SLVR¶ VH SRVVXL
µiJXD HQFDQDGD¶ µUiGLR¶ µWHOHYLVmR¶ µJHODGHLUD¶
µIRJmR¶ µELFLFOHWD¶ H µPRWRFLFOHWD¶ DSUHVHQWDUDP
pequeno peso, todos com valores absolutos menores do que 1. Isso quer dizer que quando se tem, se
dá menor peso a esses bens. Por outro lado, considerando ainda os que responderam “sim” ao ser
questionado se tem o bem, observa-se que os bens
µHVFRDGRXUR VDQLWiULR¶ µPLFURFRPSXWDGRU¶ H µDUFRQGLFLRQDGR¶ DSUHVHQWDUDP SHVR PDLRU TXDLV
VHMDPHUHVSHFWLYDPHQWH,VWR
quer dizer que quando se tem, esses são os bens
que se dá maior peso.

Considerando agora aqueles que responderam
“não” ao ser questionado se tem o bem, observa-se
TXH RV EHQV µHVFRDGRXUR VDQLWiULR¶ µUiGLR¶ µPLFURFRPSXWDGRU¶ µDU FRQGLFLRQDGR¶ µELFLFOHWD¶ H
µPRWRFLFOHWD¶ são os que apresentam menor peso.
2XVHMDHVVHVVmRRVEHQVTXHTXDQGRQmRVHWHP
não fazem tanta falta, pois tem menor peso. Por
outro lado, considerando novamente os que responderam “não” ao ser questionado se tem o bem,
observa-se que os bens ‘material predominante no
SLVR¶µSURYHQLrQFLDGHiJXD¶µH[LVWrQFLDGHiJXD
HQFDQDGD¶µWHOHYLVmR¶µJHODGHLUD¶HµIRJmR¶VHQGR
estes os bens que têm maior peso quando não se
tem o bem.

7DEHOD±$QiOLVHGHFRUUHVSRQGrQFLDP~OWLSOD $&0 SDUDFRQVWUXomRGRtQGLFHGHEHQV
Indicadores
Material Predominante no Piso
Material predominante no Piso 1
Material predominante no Piso 0
Água encanada

Pesos

Qualidade

Contribuição

SQCORR

Freq. Rel.






0.0120











0.0832

0.1340


Possui água encanada 1

0.2510

0.7310

0.0050

0.73



Não possui água encanada 0
(VFRDGRXUR6DQLWiULR

-3.0320

0.7310




0.73



Possui escoadouro sanitário 1





0.0470



0.2045

Não possui escoadouro sanitário 0
([LVWrQFLDGHÈJXD(QFDQDGD

-0.4280



0.0120
0.2150





([LVWrQFLDGHiJXDHQFDQDGD
([LVWrQFLDGHiJXDHQFDQDGD

0.8430


0.8100
0.8100







0.7843
0.2157







0.0080
0.0020

0.71
0.71

0.2348


Possui microcomputador
Não possui microcomputador

2.5220


0.7420
0.7420

0.0480
0.0050







Televisão
Possui televisão

0.3370



0.1110






Não possui televisão





0.1020



0.0784



0.7887



0.2113

5iGLR
Possui rádio
Não possui rádio

0.0100

Microcomputador

0.0530

*HODGHLUD
Possui geladeira



0.8780




Não possui geladeira



0.8780

0.1330

0.851



0.851



)RJmR
Possui fogão

0.3400



0.1440


Não possui fogão





0.1350

3.0000

0.7010

0.0280
0.0270

-0.1110

0.7010

Ar-Condicionado
Possui ar-condicionado
Não possui ar-condicionado
Bicicleta

0.0010
0.0000

0.438

0.0358

0.438



Possui bicicleta



0.1070

0.0000

0.023

0.4820

Não possui bicicleta
Motocicleta



0.1070

0.0000
0.0010

0.023

0.5180

Possui motocicleta



0.2080

0.0010

0.188

0.1550

Não possui motocicleta

)RQWHHODERUDGDSHORVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD32)

0.2080

0.0000

0.188

0.8450
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A dominância estocástica unidimensional para
RtQGLFHGHEHQVpDSUHVHQWDGRQR*Ui¿FR$Vsim como no índice idade por altura, não há uma
unidade federada que domine outra para toda linha de pobreza, evidenciando mais uma vez uma
homogeneidade do acesso aos indivíduos aos bens
dentre todas as unidades da federação na região

QRUGHVWH )D]HQGR XPD DQiOLVH SRU VXEFRQMXQWRV
GHOLQKDVGHSREUH]DREVHUYDVHTXHDSUR[LPDGDPHQWHQRLQWHUYDORGHDREVHUYDVHDXQLGDGH
da federação Ceará dominando todas as demais, e
DVGXDVPDLVGRPLQDGDVVmRDVGR5LR*UDQGHGR
Norte e Sergipe.

*Ui¿FR±&XUYDV)*7tQGLFHDOWXUDSRULGDGHSRU8QLGDGHGD)HGHUDomRGDUHJLmR1RUGHVWHGR%UDVLO
HP

)RQWHHODERUDGRSHORVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD32)

4.2 Dominância estocástica bidimensional
?KIOECJEł?ºJ?E=AOP=PÄOPE?=
A análise da dominância estocástica bidimensional pode ser feita através da análise de um grá¿FRHPWUrVGLPHQV}HVDQDOLVDQGRDVXSHUItFLHWULGLPHQVLRQDOHQWUHFDGDHVWDGRRXVHMDXPJUi¿FR
que compara simultaneamente a dominância na
dimensão do índice altura por idade e do índice de
bens, simultaneamente.
A dominância de segunda ordem é montada
pela função superfície de diferença entre unidades
da federação. Sendo assim, a diferença da unidade
da federação A e B gera uma superfície de uma
IXQomRGRWLSR$HTXDomR  UHVXPHDDQiOLVH
de dominância.
I [\  z ) A domina estritamente B 
em que: x é o índice idade por altura; y é o
índice de bens; f(x,y) é a superfície da diferença de
A–B, zpOLQKDGHSREUH]D2XVHMDDIXQomRGHYH
HVWDUDFLPDGRSODQR x,y SDUDWRGDOLQKDGHSREUHRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 48, n. 2, p. 25-44, abr./jun., 2017
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za e a implicação seria A dominando estritamente
B, estatisticamente. Assim como a análise unidimensional, pode ocorrer uma “não dominância”
SDUD WRGD OLQKD (QWmR SRGHVH XWLOL]DU R SURGXWR
cartesiano de sublinhas de x e y para algumas regiões de dominância de A sobre B.
2 *Ui¿FR  DSUHVHQWD XP H[HPSOR GH VXSHUfície na qual A é representada por Sergipe e B é
representada pela unidade federada Ceará. Nela,
pode-se observar que a superfície não encontraVH LQWHLUDPHQWH PDLRU GR TXH  R TXH VLJQL¿FD
que Sergipe não domina Ceará para toda linha de
pobreza.
(PERUD HVVD DQiOLVH WULGLPHQVLRQDO VHMD PDLV
visual, não é recomendável sobrepor todas as regiões de produto cartesiano de linhas de pobreza,
SRLV R H[FHVVR GH LQIRUPDomR YLVXDO GL¿FXOWDUi
qualquer análise. Ademais, não é tão claro conFOXLUVHDVXSHUItFLHHVWiDFLPDRXDEDL[RGRSODQR x,y 6HQGRDVVLPDPHVPDVHUiSURMHWDGDQR
plano bidimensional e hachurar quando a unidade
da federação A dominar não estritamente a unidade da federação B, estatisticamente. As regiões do
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plano que não estiverem hachuras, representam
regiões de produto cartesiano de linhas cuja unidade federada A não domina BHVWDWLVWLFDPHQWH2
*Ui¿FRpXPDUHSUHVHQWDomRGHVVDRXWUDDQiOLVH
SDUDRPHVPRH[HPSORDSUHVHQWDGRQR*Ui¿FR

2EVHUYHTXHQmRKiGRPLQkQFLDHVWULWDGHA sobre
B sobre . A dominância não estrita acontece apenas
para algumas combinações de produto cartesiano
dos dois índices.

*Ui¿FR±'RPLQkQFLDHVWRFiVWLFDELGLPHQVLRQDOGDSREUH]DSDUDDV8QLGDGHVGD)HGHUDomR6HUJLSHH
&HDUiGH

)RQWHHODERUDGRSHORVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD32)

*Ui¿FR±3URMHomRGD'RPLQkQFLDHVWRFiVWLFDELGLPHQVLRQDOGDSREUH]DSDUDDVXQLGDGHVGDIHGHUDomR
6HUJLSHH&HDUiGH

)RQWHHODERUDGRSHORVDXWRUHVFRPEDVHQRVGDGRVGD32)

2*Ui¿FRpDYHUVmRDPSOLDGDGRPDSDTXH
FRQVWDQD7DEHOD$GR$QH[R$7DEHOD$FRQV-

ta o cruzamento de dominância entre todos os estados da região nordeste, sempre com a abscissa
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representada pelos valores de linha de pobreza do
índice altura-por-idade e a ordenada representaGDSHODVOLQKDVGHSREUH]DGHtQGLFHGHEHQV(P
SDUWLFXODUSDUDORFDOL]DUDSRVLomRGR*Ui¿FRQD
Tabela A1 basta saber que Sergipe ocupa a posição da penúltima coluna e Ceará a terceira linha.
Isso ajuda a interpretar a Tabela A1, em que as
colunas são as unidades da federação A, enquanto
as linhas representam as unidades da federação B.
2XVHMDDSHUJXQWDpVHDVXQLGDGHVGDIHGHUDomR
nas colunas dominam as unidades da federação
das linhas. Óbvio que na diagonal principal da
matriz não há informação, pois é um cruzamento de uma unidade federada com ela mesma. Para
HIHLWRGHDQiOLVHDFRUFLQ]D KDFKXUD UHSUHVHQWD
as combinações do produto cartesiano das linhas
dos dois índices onde há dominância bidimensioQDO HVWDWtVWLFD GH  VREUH  3RU RXWUR ODGR D H[LVWrQFLD GRV SRQWRV EUDQFRV VHP KDFKXUD  LQGLFD
produto cartesiano de linhas dos dois índices com
ausência de dominância de sobre .
$QDOLVDQGRD7DEHOD$GR$QH[RSRGHVHREservar que não há nenhuma unidade da federação
com dominância estrita sobre qualquer outra. Desta forma, há sempre alguma combinação de produto cartesiano de linhas dos índices cuja dominância não ocorre, impedindo a dominância estrita.
2XVHMDGHSHQGHQGRGDOLQKDXWLOL]DGDSDUDRVtQdices, uma unidade federada pode ser considerada
mais pobre que a outra ou não, em que o inverso
seria o adequado.
Ainda analisando a Tabela A1, alguns cruzamentos dentre unidades da federação devem ser
destacados. Para a relação entre Piauí e Maranhão,
sempre há dominância estocástica bidimensional
de Piauí sobre Maranhão para valores da linha de
SREUH]D QXWULFLRQDO DEDL[R GH  PDV SDUD YDORres acima de 0 só há dominância em um pequeno
intervalo da linha de pobreza do índice de bens.
Ao contrário, há dominância estocástica bidimensional de Maranhão sobre Piauí para valores da
linha de pobreza nutricional acima de zero e no
domínio inferior da linha de pobreza de bens. Na
UHODomRHQWUHDVXQLGDGHVGDIHGHUDomR5LR*UDQde do Norte e Maranhão, há uma direção muito
clara de dominância estocástica bidimensional da
SREUH]DGR5LR*UDQGHGR1RUWHVREUH0DUDQKmR
$V XQLGDGHV GD IHGHUDomR 6HUJLSH H 5LR *UDQGH
do Norte se destacam por apresentar as maiores
iUHDV VLJQL¿FDQWHV GH GRPLQkQFLD HVWRFiVWLFD ELdimensional da pobreza sobre os demais estados.
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2HVWDGRGD%DKLDWHQGHDDSUHVHQWDUGRPLQkQFLD
HVWRFiVWLFDELGLPHQVLRQDOGDSREUH]DVLJQL¿FDWLYD
sobre os demais estados para os valores inferiores do domínio das linhas de pobreza nutricional e
de bens. Analisando a linha para o estado do CeDUiRFRUUHUDPiUHDVHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL¿FDQWHV
SDUDDUHODomRFRP5LR*UDQGHGR1RUWH3DUDtEDH
Pernambuco, ou seja, ocorreu dominância estocástica bidimensional da pobreza destes estados sobre
o Ceará.
3RU ¿P FDEH OHPEUDU TXH D DQiOLVH GH GRPLnância estocástica bidimensional, conforme se
observa no resultado, não é simétrica, ou seja, a
dominância em uma direção não implica em não
dominância na outra, uma vez que se consideram
RV LQWHUYDORV GH FRQ¿DQoD 1HVWH VHQWLGR DR VH
analisar mapas em posição simétrica da Tabela
A1, pode-se considerar que quando há dominância estocástica bidimensional nas duas direções
TXHRVLQWHUYDORVGHFRQ¿DQoDVHWRFDP,VWRLPplica dizer que a análise do resultado de dominância estocástica bidimensional deveria se restringir
jTXHOHVLQWHUYDORVHPTXHKiGRPLQkQFLDHPXPD
direção e não dominância estocástica bidimensional na outra direção.
3DUD H[HPSOL¿FDU SRGHVH DQDOLVDU R FDVR GH
dominância estocástica de Sergipe sobre Maranhão e Alagoas em que o mapa é quase totalmente hachurado. Contudo, ao analisarmos a direção
contrária, Maranhão e Alagoas sobre Sergipe, há
área de dominância estocástica que deveriam ser
GHVSUH]DGDVQDSULPHLUDDQiOLVH2XVHMDVyKiGRminância estocástica de Sergipe sobre Maranhão e
Alagoas e não dominância estocástica destes sobre
Sergipe para intervalos do domínio que desconsidera os intervalos inferiores do domínio das linhas
de pobreza. A dominância estocástica, neste caso,
pREVHUYDGDVLJQL¿FDQWHQDGLUHomRGH6HUJLSHVREUH0DUDQKmRH$ODJRDVHQmRREVHUYDGDVLJQL¿FDQWHQDGLUHomRFRQWUiULDHPWRUQRGH  

5 Conclusão
(VVHDUWLJRFRQVLVWLXQDFRQVWUXomRGHXPDDQilise multidimensional da pobreza para os estados
do Nordeste Brasileiro. Trata-se de uma abordagem bidimensional, na qual uma dimensão é criada para indicador de pobreza baseado na nutrição
usando o índice idade por altura e outra dimensão
é usada para representar outro indicador de poEUH]D EDVHDGR QD SRVVH GH DOJXQV EHQV HVSHFt¿-
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FRVGLVSRQtYHLVQRTXHVWLRQiULRGD32)3DUD¿QV
de comparação, os mesmos índices foram usados
SDUD XPD DQiOLVH XQLGLPHQVLRQDO9HUL¿FDVH TXH
para ambas as análises, unidimensional e bidimensional, não há dominância estrita de nenhum estado sobre outro. A dominância ocorre apenas de
maneira não estrita, considerando no caso unidimensional um subconjunto de linhas de pobreza e
no caso bidimensional, considerando subconjuntos
do produto cartesiano das linhas dos dois índices.
2LQGLFDGRUFRPSRVWRWHPVHXVSHVRVGHWHUPLQDdos por uma análise multivariada dos dados, mais
HVSHFL¿FDPHQWHXPDDERUGDJHPLQHUFLDOXWLOL]DVHD$QiOLVHGH&RUUHVSRQGrQFLD0~OWLSOD2VGDdos referentes ao domicílio, para a construção do
tQGLFHGHEHQVHjVFDUDFWHUtVWLFDVGRVLQGLYtGXRV
para a construção do indicador de nutrição, foram
REWLGRVQD32)3RU¿PXPDDQiOLVH
ordinal é feita através de testes de dominância unidimensionais e bidimensionais estocásticas, em
que este último é baseado na metodologia de DuFORV6DKQH<RXQJHU  
Pela análise da dominância unidimensional, observa-se que não há dominância estrita de nenhum
estado sobre o outro para todo o domínio de linhas
de pobreza nutricional ou de bens, considerando
todas as unidades da federação da região nordeste.
&RQWXGRKiGRPLQkQFLDSDUDSHTXHQDVIDL[DVGD
linha de pobreza. Com respeito ao índice nutricioQDORHVWDGRGR0DUDQKmRQDIDL[DGHDGD
linha de pobreza nutricional, consegue dominar
todos os outros estados, mas ela é apenas restrita,
PRVWUDQGRDLQH¿FiFLDGHVVDRUGHQDomRSDUDHVVHV
HVWDGRV3DUDXPIDL[DGHGRPtQLRPDLVUHVWULWDGH
-2 a 0, a pobreza nutricional é maior no Maranhão,
seguido por Alagoas e posteriormente Ceará.
A construção do índice de bens, seguindo uma
análise de correspondência múltipla, mostrou que
RVEHQVXWLOL]DGRVGLVFULPLQDPEHPDGH¿QLomRGH
pobreza e a análise de dominância estocástica unidimensional para o índice mostrando que há dominância de pobreza de bens no estado do Ceará
VRPHQWHQDIDL[DGHD2RUGHQDPHQWRREVHUYDGRQHVWDIDL[DGRGRPtQLRGDOLQKDGHSREUH]D
coloca a Bahia em segundo na ordem de pobreza
de bens.
A análise da dominância bidimensional estocástica foi realizada com diagramas e mapas de superfície tridimensional, comparando sempre dois estados. Nestes mapas, a área hachurada indica quais

combinações de valores de linha de pobreza para
os quais há dominância bidimensional da pobreza
de um estado i sobre um estado j, e a área não hachurada indica que a condição de dominância não
pVDWLVIHLWD2VUHVXOWDGRVDSRQWDPTXHQmRKiGRminância da pobreza bidimensional de um estado
sobre o outro para todo o domínio das linhas de pobreza nutricional e de bens, contudo, apenas para
subconjuntos destes. Analisando a relação de pobreza bidimensional entre Sergipe e Ceará, sempre há
dominância bidimensional de Sergipe sobre o Ceará
para valores de linha de pobreza nutricional, considerando algum valor de linha de pobreza do índice de bens, mas o inverso não é verdade. Por outro
lado, não há dominância bidimensional de Sergipe
sobre o Ceará para valores de linha de pobreza do
índice de bens acima de 10, para qualquer valor de
linha de pobreza nutricional.
Destacam-se ainda os resultados: na relação enWUHRVHVWDGRVGR5LR*UDQGHGR1RUWHH0DUDQKmR
há uma direção muito clara de dominância estoFiVWLFD ELGLPHQVLRQDO GD SREUH]D GR 5LR *UDQGH
do Norte sobre Maranhão; os estados de Sergipe
H5LR*UDQGHGR1RUWHVHGHVWDFDPSRUDSUHVHQWDU DV PDLRUHV iUHDV VLJQL¿FDQWHV GH GRPLQkQFLD
estocástica bidimensional da pobreza sobre os demais estados; o estado da Bahia tende a apresentar
dominância estocástica bidimensional da pobreza
VLJQL¿FDWLYD VREUH RV GHPDLV HVWDGRV SDUD RV YDlores inferiores do domínio das linhas de pobreza nutricional e de bens; para o estado do Ceará
RFRUUHUDP iUHDV HVWDWLVWLFDPHQWH VLJQL¿FDQWHV GH
GRPLQkQFLD HVWRFiVWLFD ELGLPHQVLRQDO VREUH 5LR
*UDQGHGR1RUWH3DUDtEDH3HUQDPEXFR
2V UHVXOWDGRV DSRQWDUDP TXH D GRPLQkQFLD
em uma direção não implica necessariamente em
não dominância na outra. Isto implica dizer que
a análise do resultado de dominância estocástica
ELGLPHQVLRQDO GHYHULD VH UHVWULQJLU jTXHOHV LQWHUvalos em que há dominância em uma direção e não
dominância estocástica bidimensional na outra
direção. Adotando este critério de análise, há dominância estocástica bidimensional de Sergipe soEUH0DUDQKmRH$ODJRDV PDSDpTXDVHWRWDOPHQWH
FLQ]D PDVQDGLUHomRFRQWUiULD0DUDQKmRH$ODgoas sobre Sergipe, há áreas de dominância estoFiVWLFDVLJQL¿FDWLYDTXHGHYHULDPVHUGHVSUH]DGDV
QD SULPHLUD DQiOLVH 3RUWDQWR p FRUUHWR D¿UPDU
que somente há dominância estocástica de Sergipe sobre Maranhão e Alagoas e não dominância
estocástica destes sobre Sergipe para intervalos do
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domínio que desconsidera os intervalos inferiores
do domínio das linhas de pobreza.
2 XVR GHVWD PHWRGRORJLD H D SRVVLELOLGDGH GH
escolha de novas combinações de bens e de dimensões de nutrição apontam que o resultado pode ser
VHQVtYHOjHVFROKDGDFHVWDGHEHQVHGHLQGLFDGRUHVGHVD~GH8PDGDVKLSyWHVHVSDUDDQmRGRPLnância entre os estados pode ser encontrada no fato
GHTXHRVHVWDGRVVmRPXLWRKRPRJrQHRVTXDQWRjV
dimensões consideradas. Levando essa suposição
em consideração, uma nova análise utilizando a
mesma metodologia e abordando diferentes regiões do país pode ser capaz de discriminar a pobreza quanto aos critérios selecionados.
8PDVHJXQGDKLSyWHVHSDUDDQmRGRPLQkQFLD
pode ser conjecturada no próprio modelo utilizado para determinar as dimensões de privação.
Com isso, duas correções para esse problema são
sugeridas. A primeira opção surge ao consideUDUPRV TXH QmR KRXYH HUUR QD HVSHFL¿FDomR GDV
variáveis utilizadas no modelo, ou seja, apesar da
subjetividade envolvida na escolha dos fatores
FUXFLDLVSDUDDLGHQWL¿FDomRGRVSREUHVDRPLVVmR
de variáveis relevantes e a inclusão de variáveis
LUUHOHYDQWHV RX FRUUHODFLRQDGDV  QmR LPSDFWDP
VLJQL¿FDWLYDPHQWH QD GLVWLQomR GRV SULYDGRV PDterialmente. Por conseguinte, uma resolução pode
ser obtida pela adoção de um modelo de redução
GHHVFDODTXHQmRD$&0WDOFRPR$&33$)RX
)X]]\6HW7RGDYLDGHYLGRjYDVWDJDPDGHHVFRlhas que um pesquisador tem, é interessante que
os trabalhos levem em conta as modelagens mais
recorrentes na literatura para cada tipo de variável,
D¿PGHTXHKDMDFRPSDUDELOLGDGHHQWUHDVSHVTXLsas e, consequentemente, uma correta avaliação da
evolução da pobreza em um determinado local.
A despeito dessas considerações, a metodologia
de análise bidimensional é relevante para mostrar
que uma abordagem não monetarista é capaz de
gerar ordenamento de pobreza em novas dimensões, apontando para privações que são relevantes
no conceito de pobreza multidimensional e que
devem ser alvo do formulador de política pública.
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