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RESUMO

O Brasil possui parte de sua população em situação de pobreza. Do ponto de vista social, somos um caso de destaque entre os países socialmente mais desiguais, em que pese

a posição entre as maiores economias do planeta. Barros e Henriques (2000) trazem dados onde o Brasil é o terceiro com maior desigualdade de renda no mundo, atrás apenas

de Malavi e África do Sul. 

Sabemos que existe uma parcela da população marginalizada e presa dentro dos guetos de pobreza. Destoantes das médias nacionais, os brasileiros pobres ficam muitas vezes

invisibilizados.  É preciso que a questão seja rediscutida e reafirmada sempre.

O objeto de estudo deste trabalho é a pobreza brasileira. Faremos uma revisão teórica dos fatores que ganharam mais destaque na literatura internacional e nacional sobre

pobreza e elaboraremos um modelo estatístico capaz de responder nossa questão principal:  quais são as variáveis que aumentam as chances dos indivíduos serem pobres no

Brasil? O modelo também permitirá verificar se houveram mudanças nos últimos anos, quando nossa análise abarcará os anos de 2011 a 2014. 

Nossa questão principal se desdobra em indagações: quantos são os pobres no Brasil? Quais são as regiões mais pobres? São em maioria homens ou mulheres? Em qual faixa

etária eles estão? A pobreza é substancialmente rural ou urbana? Pessoas pobres conseguem migrar dentro do país? Os pobres estão excluídos do mercado de trabalho ou

estão nos empregos altamente mal remunerados? Mulheres chefes de família são mais pobres? Ser negro ou índio eleva a chance da pobreza? Quais são os efeitos da

escolaridade sobre a pobreza?

As complexidades sobre o conceito de pobreza e seus problemas de mensuração serão levados em consideração. HOFFMANN (1998) utiliza ¼ do maior salário mínimo vigente

em determinado ano como linha de pobreza per capita. Este trabalho admite a medida proposta pelo autor. 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento de nossa pesquisa foi quantitativa. Utilizamos o banco de dados Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

elaborado pelo IBGE.  Os anos analisados são 2011, 2012, 2013 e 2014. Elaboramos um modelo de regressão logística binomial. A escolha se justifica quando utilizamos

variáveis independentes (idade, gênero, região, raça, morou em outra unidade da federação ou país estrangeiro) para predizer a ocorrência de nossa variável dependente –

pobreza – que por sua vez é uma variável binária. O programa estatístico utilizado é o Stata.

Nossos resultados parciais são a análise do modelo restrito do ano de 2013:

• Em relação à categoria de referência 15 a 25 anos: estar na faixa etária entre 25 a 34 anos reduz em 5,1% as chances de ser pobre; estar na faixa etária entre de 35 a 49 anos

aumenta em 19,2% as chances de ser pobre; estar na faixa etária entre 50 a 80 anos aumenta em 18,7% as chances de ser pobre. 

• Em relação à categoria de referência mulher: ser homem reduz em 24,43% as chances de ser pobre. 

• Em relação à categoria de referência morar na região Norte: morar na região Nordeste aumenta em 146% a chance de ser pobre, morar na região Sudeste diminui em 55% as

chances de ser pobre&#894; morar na região Sul diminui em 40% as chances de ser pobre; morar na região Centro Oeste diminui em 51,96% as chances de ser pobre. 

• Em relação à categoria de referência não morou em outra federação ou em país estrangeiro: morou em outra federação ou em país estrangeiro reduz em 6,7% as chances de

ser pobre. Podemos concluir que nossa hipótese foi corroborada.
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