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RESUMO 

WOLF, Rayan. Efeitos do Programa Bolsa Família sobre o bem-estar econômico das famílias 

nas macrorregiões brasileiras: uma análise de equilíbrio geral computável. 126 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) - Curso de Pós-Graduação em Administração, Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2016. 

Orientador: Matheus Wemerson Gomes Pereira 

Defesa: 29/03/2016 

O presente trabalho analisa os efeitos do Programa Bolsa Família sobre o bem-estar econômico 

das famílias nas macrorregiões brasileiras, contribuindo com o debate sobre programas de 

transferência de renda analisando os impactos sobre o consumo e bem-estar econômico das 

famílias. Para desenvolver o estudo utilizou-se o PAEG, um modelo estático, multiregional e 

multissetorial de equilíbrio geral aplicado, sendo a primeira análise do impacto de programas 

sociais utilizando o modelo, contribuindo com a sua base de dados. Os objetivos específicos do 

estudo consistem em desagregar o consumo e a formação de renda das famílias em dez classes 

de renda à fim de enriquecer o banco de dados do PAEG, verificar o impacto do Programa 

Bolsa Família sobre a formulação da renda das famílias nas regiões brasileiras, analisar o 

impacto do Programa Bolsa Família sobre o preço dos fatores capital e trabalho, mensurar o 

efeito de cada real transferido pelo governo para as famílias via Programa Bolsa Família sobre 

o consumo e bem-estar das mesmas e mensurar o efeito de cada real transferido via Bolsa 

Família sobre o PIB. Os resultados indicam que por mais que, em um primeiro momento, o 

programa seja eficiente em promover o combate à desigualdade, os ganhos em termo de bem-

estar econômico são mínimos, além de reduzir o preço do fator trabalho, sugerindo que, no 

longo prazo, além dos efeitos do Programa Bolsa Família se tornarem mais brandos, existindo 

a necessidade de que as transferências do Programa Bolsa Família estejam atreladas a políticas 

no mercado de trabalho. Os efeitos de um real gasto pelo governo no Programa Bolsa Família 

sobre o PIB das regiões brasileiras são baixos, porém positivos e maiores que a unidade, o que 

confirma a hipótese norteadora da pesquisa. 

Palavras-chave: Programas sociais; transferência de renda; consumo; equilíbrio geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

WOLF, Rayan. Effects of the Bolsa Família Program on the economic well-being of families 

in the Brazilian regions: A computable general equilibrium analysis.126 f.  

Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Pós-Graduação em Administração, 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2016. 

Orientador: Matheus Wemerson Gomes Pereira 

Defesa: 29/03/2016 

This study analyzes the effects of the Bolsa Família Program on household economic welfare 

in Brazilian regions, contributing to the debate on income transfer programs analyzing the 

impacts on consumption and families economic well-being. To develop the study, we used the 

PAEG, a static model, multi-regional and multi-sector of applied general equilibrium. It is the 

first analysis of the impact of social programs using this model, contributing to this database. 

The specific objectives of the study are disaggregate the consumption and the formation of 

household income in ten income classes in order to enrich the PAEG’s database, check the 

impact of the Bolsa Família Program on the formation of the income of families in the brazilian 

regions, analyze the impact of the Bolsa Família Program on the price of factors (capital and 

labor), measure the effect of each real transferred by the government to the families with the 

Bolsa Família Program on consumption and well-being of them and measure the effect of each 

transferred real via Bolsa Família on GDP. The results indicate that while, at first, the program 

is effective in promoting the fight against inequality, the gains in economic welfare term are 

minimal, and reduce the price of labor, suggesting that long term, in addition to the effects of 

the Bolsa Família Program become more lenient, there is a need that the transfer of the Bolsa 

Família Program are linked to policies in the labor market. The effects of a real spent by the 

government in the Bolsa Família Program on the GDP of the Brazilian regions are low, but 

positive and greater than unity, which confirms the guiding hypothesis of the research.  

Keywords: social programs; income transfer; consumption; general equilibrium . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar do debate sobre intervenção estatal na economia, é verdade que na maioria dos 

países, desenvolvidos ou em desenvolvimento, possui governos que atuam de forma ativa no 

sistema econômico, sendo que a lógica por traz dessa intervenção está no fato do mercado não 

ser capaz de, por si só, resolver todos os problemas por ele gerados. Entre os problemas mais 

graves está a discrepância de renda entre as camadas mais ricas e a mais pobres da sociedade. 

(SANTOS, 2008). O mercado é um excelente alocador de recursos, porém, quando se trata de 

distribuição de renda, não possui mecanismos que promovam equidade distributiva. Estudos 

sobre eficiência e equidade são, há tempos, objeto de análise de estudos econômicos. 

(COUTINHO et al., 2011).  

No Brasil, em 2013, os 10% mais pobres receberam, em média, R$ 235 por mês, valor 3,5% 

superior ao registrado no ano anterior. Por outro lado, os 10% mais ricos concentraram 41,2% do 

total de rendimento de trabalho – eles ganharam, em média, R$ 6. 930, valor 6,4% maior do que em 

2012 (IBGE, 2013). Apesar de que, neste período, o Brasil tenha apresentado um menor nível 

de desigualdade ainda se destaca como um dos países com maior desigualdade do mundo (17º), 

com índice comparável a países como Panamá, Zimbábue e Papua Nova Guiné (CIA, 2015). A 

Tabela 1 mostra os 20 países do mundo com maior índice de Gini1.   

Tabela 1 – Países com os 20 índices de Gini mais elevados do mundo 

País Gini País Gini 

1º Lesoto 63.2 11º Guatemala 55.1 

2º África do Sul 63.1 12º Hong Kong 53.7 

3º Botswana 63.0 13º Paraguai 53.2 

4º Serra Leoa 62.9 14º Chile 52.1 

5º República Central Africana 61.3 15º Panamá 51.9 

6º Namíbia 59.7 16º Papua Nova Guiné 51.9 

7º Haiti 59.2 17º Brasil 50.5 

8º Honduras 57.7 18º Suazilândia 50.4 

9º Zâmbia 57.5 19º Costa Rica 50.3 

10º Colômbia 55.9 20º Gambia 50.2 

Fonte: CIA World Factbook (2015); IBGE (2013) 

                                                           
1 Índice que mede o grau de concentração de renda. Mede a extensão em que a distribuição de renda entre 

indivíduos ou famílias dentro de uma economia desvia de uma distribuição perfeitamente igual. Seu cálculo é 

baseado na Curva de Lorenz. um índice de Gini de 0 representa a igualdade perfeita, enquanto um índice de 100 

indica desigualdade perfeita (CIA Word Factbook, 2015) 
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Nota-se que a desigualdade do Brasil, por mais que, em 2013, tenha apresentado seu 

menor índice de Gini dos últimos anos (Figura 1), ainda permanece alto, entre as 20 mais 

elevadas do mundo. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2012) 

levaria pelo menos 20 anos para atingir níveis como dos Estados Unidos da América, ainda 

considerado uma nação não igualitária.  

Figura 1 – Evolução da desigualdade de renda no Brasil – coeficiente de Gini entre 1960-2013 

 

Fonte: IPEA (2012); CIA (2015); IBGE (2013). Elaborado pelo autor. 

 

A queda da desigualdade de renda brasileira, observada desde 1996, pode ser atribuída 

a três fatores (FERREIRA et al, 2006): redução da desigualdade de rendimento entre grupos 

educacionais distintos, provavelmente provenientes de declínio prolongado nos retornos da 

educação; convergência de renda das famílias localizadas em áreas rurais e urbanas; expansão 

dos programas governamentais de transferência de renda e a melhoria no seu grau de 

focalização. Além disso, os autores destacam a grande importância da estabilidade econômica 

proveniente do Plano Real para a diminuição da desigualdade. 

O comportamento do índice de Gini dos últimos das regiões brasileiras pode ser 

observado na Figura 2. 
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Figura 2 – Índice de Gini das regiões brasileiras entre 2009, 2011 e 2012 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2012) 

 

O índice de Gini é maior que a média nacional nas Regiões Centro-Oeste (0,524) e 

Nordeste (0,516). A Região Sul é aquela com menor desigualdade no que concerne ao 

rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade (0,466). Nota-se na que 

houve, em um contexto geral uma redução da desigualdade nas regiões brasileiras, e, de acordo 

com o IBGE (2013) existem três fatores fundamentais para sua explicação: o período de 

crescimento econômico e de geração de empregos, a política de valorização do salário mínimo 

e os programas de transferência de renda. 

As políticas públicas têm papel fundamental no desenvolvimento de países e regiões, 

uma vez que impulsionam e incentivam setores vitais, como por exemplo, a agricultura e 

educação (MATTOS, TEIXEIRA e FONTES, 2011). Entre os diversos trabalhos que estudam 

a recente evolução da desigualdade de renda no Brasil, como por exemplo Araújo (2009) e 

Barros et al. (2007), ainda não é consenso sobre quais elementos formadores da renda são 

maiores responsáveis por sua redução, no entanto, as principais hipóteses levantadas recaem 

sobre os programas oficiais de transferências de renda e o mercado de trabalho. 

Ainda que nos anos 1930, os programas sociais de transferência de renda já houvessem 

sido implantados em diversos países europeus, somente partir dos anos 1980, começa a atingir 

um patamar internacional, alcançando maior abrangência, quando era mais alarmante os efeitos 

das grandes transformações econômicas, sociais e trabalhistas (PAUGAM, 1999).  
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Com o final da República Velha e início da Era Vargas a sociedade brasileira era 

composta, em sua maioria, por indivíduos considerados em frágil situação socioeconômica. A 

ação do governo para igualar a camada menos favorecida com as mais favorecidas socialmente 

ocorreu, principalmente, por meio da criação de um sistema de previdência social. Assim, a 

“previdência social” evoluiu, a partir da nova Carta da República, para os conceitos de 

“proteção social” e “responsabilidade social”, dessa forma, o Estado passa a ter uma 

responsabilidade ainda maior com relação aos setores desprivilegiados da sociedade (SENADO 

FEDERAL, 2015). 

Após os anos de 1990 a pobreza passou a ser enfrentada como um problema social, que 

deve ser enfrentado tanto pelo Estado como pela sociedade, antes, a pobreza não era concebida 

como um fenômeno estrutural da sociedade brasileira, portanto, políticas sociais voltadas para 

a população nessa condição não se desenvolveram, assim, o tema de debate entre os governos 

e as ações voltadas especificamente para a redução das desigualdades sociais ganham espaço 

(COHN, 2004). 

A adoção dos conceitos de proteção e responsabilidade social teve como consequência 

a ideia de “transferência de renda”, o que acarreta na decisão, por parte do Estado, de transferir 

renda para as pessoas que se encontram de certa forma desprivilegiadas de tal forma que seus 

esforços privados jamais seriam suficientes para minimizar tal diferença, ou seja, aquelas 

pessoas (ou famílias) que apenas por seus esforços não conseguiriam reduzir a distância social 

que os separa dos mais favorecidos (SENADO FEDERAL, 2015).·. 

Os índices de desigualdade da economia brasileira cresceram na década de 1970 e 

mantiveram-se elevados até a metade da década de 1990, situação que começou a se alterar 

após a implantação do Plano Real quando os índices de desigualdade começaram a apresentar 

redução. O Senador Eduardo Suplicy em 1991 apresentou no Senado Federal o Projeto de Lei 

nº 80/1991, propondo o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), para beneficiar todos 

os brasileiros residentes no país, maiores de 25 anos de idade com renda que correspondesse 

hoje em média a 1,5 salários mínimos. Esta iniciativa vem levantar o debate no Brasil sobre os 

programas de transferência de renda (COLARES, 2010). 

Os programas sociais de transferência de renda no Brasil possuem como pressuposto 

central o fato de que o ciclo de reprodução da pobreza pode ser interrompido quando os filhos 

de famílias pobres saem da rua ou do trabalho precoce para ir para escola, recebendo para isso 

uma transferência monetária que compense a remuneração pelo trabalho infantil. Trata-se de 

um esforço de articulação de uma política compensatória (transferência de renda monetária) 

com políticas básicas estruturantes como educação, saúde, trabalho, etc. (SILVA, 2007).  
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Cruz, Teixeira e Braga (2011) comprovam que existe relação entre políticas públicas e 

o aumento da renda per capita da população brasileira, sendo um instrumento eficaz na busca 

de redução de pobreza no Brasil. No entanto, os autores consideram importante a investigação 

da efetividade de tais políticas em níveis regionais, uma vez que, dada a dimensão do Brasil, os 

efeitos desse tipo de política tendem a ser diferentes entre as regiões, dadas as particularidades 

de cada uma. 

 

1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Soares et. al (2007) consideram que a erradicação da pobreza e a redução substancial 

dos níveis de desigualdade no Brasil dificilmente seriam alcançáveis sem que houvesse 

mecanismos diretos de redistribuição de renda. Os programas de transferência de renda não 

contributivos, como o Programa Bolsa Família são alguns exemplos de adoção de tal 

mecanismo. No entanto, há consenso entre diversos pesquisadores e segmentos da sociedade, 

que se a ação do governo federal se resumir à transferência de renda e assistência aos pobres, 

sem promover o aumento de investimento social como um todo, comprometerá os propósitos 

das políticas públicas de proteção social, assistência e desenvolvimento social, que é diminuir 

a desigualdade e a pobreza e contribuir para a emancipação das famílias (MONTEIRO, 2008). 

O Programa Bolsa Família prioriza a família como unidade de intervenção social, tendo 

como objetivo assegurar o direito humano à alimentação, promover a segurança alimentar e 

nutricional e promover a conquista da cidadania. O Programa é estruturado basicamente em três 

eixos: a transferência de renda, as condicionalidades e os programas complementares. Os 

benefícios do programa são transferidos mensalmente e se dividem entre fixo e variável. A 

seleção das famílias beneficiadas se dá unicamente pelo critério da renda mensal per capita. 

Estas transferências permitem o alívio mediato na composição da renda familiar, cujo valor visa 

não desmotivar os membros adultos das famílias ao trabalho (BATISTA, 2012). 

Existe um consenso sobre a importância social – principalmente do Programa Bolsa 

Família – para a redução da pobreza e desigualdade (Soares et al. 2010). No entanto, afirmam 

que os efeitos macroeconômicos desses programas não foram analisados com a devida 

profundidade, considerando que programas dessa natureza entrariam no “fluxo circular da 

renda”, onde o impulso dado às despesas de consumo das famílias estimulariam produção dos 

setores e atividades, que gerariam uma maior remuneração e o início de um novo ciclo (NERI, 

SOUZA e VAZ, 2013; CURY e LEME, 2007). 



18 
 

A análise da eficiência dos programas sociais de transferência de renda no Brasil via 

Programa Bolsa Família admite certas especificidades: a) que o Brasil é um país de dimensão 

continental; b) internamente, as grandes regiões brasileiras guardam profundas diferenças 

sociais e econômicas e; c) a focalização do programa permite que sua atuação seja 

demasiadamente concentrada nas regiões onde têm o maior número de pessoas na situação de 

pobreza. (COTTA e PAIVA, 2010). 

A Figura 3 mostra a incidência do Programa Bolsa Família nas diferentes regiões 

brasileiras no ano de 2014. 

Figura 3 – Distribuição regional do Programa Bolsa Família 

 

 

Fonte: Governo Federal, Portal da Transparência (2015). 

 

Uma vez que a incidência do Programa Bolsa família é diferente entre as regiões 

brasileiras, sendo focalizado na população mais pobre (CURY e LEME, 2007), torna-se 

importante a análise regional a fim de melhor compreender seus impactos, que são diferentes 

entre as regiões, devido às suas especificidades. A avaliação do padrão de bem-estar de uma 

sociedade deve considerar os aspectos distintos, no entanto, devido à dificuldade de 

operacionalização, bem como à complexidade de tais fatores, o foco analítico tem-se restringido 

apenas à variável renda (SOARES et al 2007).  

Considerando que os impactos no bem-estar social dos programas de transferência de 

renda, como o Programa Bolsa Família (PBF) são amplamente analisados e discutidos, é 
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importante conhecer o seu impacto no bem-estar econômico (via consumo das famílias), 

analisando qual é a verdadeira taxa de retorno de cada real transferido do governo para as 

famílias bem como seu impacto direto no PIB nas diferentes regiões brasileiras. 

Quanto a avaliação e contextualização social, diversos estudos têm discutido a eficiência 

de programas de transferência de renda no combate à pobreza e desigualdade social. Tem-se 

discutido lados positivos, e negativos dessas ações, havendo, assim, opiniões divergentes a 

respeito do Programa Bolsa Família. Sendo assim, programas dessa natureza carecem de análise 

de seus impactos socioeconômicos, como forma de sustentar, sua manutenção e ampliação, o 

que caracteriza a importância da pesquisa, e colabora com o tema, por adotar um recorte 

regional de análise da efetividade do programa.  

Além da contribuição com o debate sobre programas de transferência de renda, a 

presente pesquisa colabora com o tema por adotar uma análise dos efeitos do Programa Bolsa 

Família em cada classe de renda (da mais pobre à mais rica) para cada região brasileira. Trata-

se da primeira análise do impacto de programas sociais utilizando o PAEG, além de contribuir 

com a base de dados do programa, uma vez que para atingir os objetivos foi desagregado o 

consumo das famílias das regiões por classe de e a formulação da renda de cada classe. 

 

1.2 HIPÓTESE  

 

A taxa de retorno de cada real transferido do Governo para as famílias via Programa 

Bolsa Família, é maior do que a unidade sobre o consumo/bem-estar econômico. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os impactos do Programa Bolsa Família sobre o bem-estar econômico das 

regiões brasileiras. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

i. Desagregar o consumo e a formação da renda das famílias por classe de renda no banco 

de dados do PAEG; 

ii. Verificar o impacto do Programa Bolsa Família sobre a formação da renda das famílias 

nas regiões brasileiras; 
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iii. Analisar o impacto do Programa Bolsa Família sobre os peços dos fatores capital e 

trabalho; 

iv. Mensurar qual o efeito de cada real transferido do Governo para as famílias, via 

Programa Bolsa Família, sobre o consumo das famílias nas diferentes regiões 

brasileiras; 

v. Mensurar o efeito de cada real transferido do Governo para as famílias, via Programa 

Bolsa Família, sobre o PIB. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estrutura da seguinte maneira: além da introdução, contextualizando 

o problema e especificando a importância, hipótese, objetivo geral e específico, apresenta na 

seção 2 o referencial teórico sobre o papel do governo na economia, políticas públicas, 

programas sociais de transferência de renda, Programa Bolsa Família, bem-estar econômico, 

equilíbrio geral, eficiência e equidade. 

A seção 3 se trata da metodologia, para explicar a fonte de dados, o modelo aplicado de 

equilíbrio geral utilizado, e a maneira que foi feita a base de dados utilizada para a análise, a 

seção está dividida entre Projeto de Análise de Equilíbrio Geral da Economia Brasileira 

(PAEG), detalhando o modelo utilizado para a análise, fonte e tratamento de dados. 

Na seção 4 encontra-se os resultados e discussões, dividido em participação do 

Programa Bolsa Família na formulação da renda proveniente de programas sociais do governo, 

impacto do Programa Bolsa Família sobre a renda das famílias das regiões brasileiras, e impacto 

do Programa Bolsa Família sobre o consumo e bem-estar das famílias e sobre o PIB das regiões 

brasileiras. Após os Resultados e Discussões apresenta-se a conclusão, referencias e o Apêndice 

com arquivos auxiliares para a interpretação dos dados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O PAPEL DO GOVERNO NA ECONOMIA  

 

Para Adam Smith (1981), o papel do Estado na economia se limitava em garantir o 

funcionamento do mercado, fazendo prevalecer o respeito pelos direitos da propriedade 

privada, na resolução dos conflitos de interesses entre os indivíduos, na contribuição para a 

produção e para a oferta de bens sociais essenciais, ordem interna, justiça, entre outros. 

Evidencia-se, com tais premissas, o reforço dos direitos de propriedade, a defesa da 

concorrência, o fornecimento e provimento de bens essenciais e a correção das falhas que 

impeçam o funcionamento eficaz dos mercados. 

O Estado assumiria então uma posição cautelosa na interferência do funcionamento dos 

mercados, buscando fidelidade aos princípios do liberalismo que norteavam a atividade 

econômica. Mas, enquanto que a economia pública se relaciona com as decisões econômicas 

que surgem da seleção realizada pela autoridade, a economia moderna vai emergindo com 

preocupações sobre a produção de uma visão correta e ajustada sobre a estrutura e funções do 

setor público (PEREIRA, 2005). 

Atualmente a intervenção pública na economia é comumente observada e, de acordo 

com Mochón (1994), as intervenções governamentais podem ser agrupadas nas seguintes 

categorias: “fiscais, reguladoras, redistributivas, estabilizadoras e fornecedora de bens e 

serviços públicos”. A importância da intervenção estatal na economia está no fato de que ela 

visa corrigir as falhas de mercado existentes. Tal visão é corroborada por Neves (1993), ao 

entender que a intervenção governamental na economia se orienta para a resolução de questões 

que afligem a sociedade.  

Recorrendo à construção de políticas, o governo intervém na economia para promover 

os seguintes objetivos: promover a eficiência, a equidade e a estabilidade econômica. Portanto, 

a atuação do governo na economia está intimamente ligada à correção das falhas do mercado, 

uma vez que a correção das falhas de mercado estimula a eficiência, o que se transformará numa 

importante fonte de ganhos para toda a sociedade (SAMUELSON; NORDHAUS, 1993).  

Araújo (2002) afirma que a intervenção do governo nos mercados se relaciona com as 

suas próprias ineficiências, sendo que, agora, o Estado não intervém para planificar ou dirigir, 

mas sim para “remendar”, consertar, as falhas de mercado. Por isso, muitas reflexões debatem 

sobre as questões relacionadas com a estrutura dos gastos e dos impostos, consideradas 
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socialmente ótimas, e na identificação dos instrumentos que garantam uma melhor maneira de 

aplicação dos recursos públicos.  

Analisando as razões que levariam o Estado a interferir na economia, Musgrave (1959), 

assume que o governo recorre às noções de alocação, redistribuição e estabilização. O autor 

acredita que tais iniciativas poderiam amenizar as ineficiências dos mecanismos de mercado, 

assim, o Estado pretende alcançar uma alocação eficiente dos recursos econômicos, redistribuir 

a riqueza e o rendimento para obter uma distribuição mais justa e adequada, e, por meio da 

estabilização econômica, assegurar o pleno emprego dos recursos. Dessa forma, a estabilidade 

dos preços, o crescimento e o desenvolvimento econômico visam garantir o funcionamento 

estável da economia. 

As falhas de mercado poderão ser agrupadas por categorias, entre as quais se poderão 

encontrar os bens públicos e as externalidades (MANKIW, 2012). Seguindo o raciocínio, 

Ballart & Ramió (2002) optam por tipificar as falhas de mercado em bens públicos, 

externalidades, monopólios naturais e assimetrias na informação, considerando que perante tais 

falhas, a economia real afasta-se do pressuposto do modelo básico competitivo. 

Contribuindo com tal perspectiva, Cowwen (2000) acredita que uma das grandes razões 

da intervenção pública na atividade econômica, reside no fato da economia de mercado não 

estar, à priori, disponível para fornecer bens públicos nem tratar das externalidades. Perante tal 

constatação, o setor público deverá intervir na economia de mercado para evitar, pelo menos, a 

dilatação do âmbito de tais falhas. 

Em suma podemos destacar os seguintes motivos para a intervenção do Estado na 

economia (PEREIRA, 2005): i) o fato de que a economia, quando entregue aos mecanismos do 

funcionamento do mercado, é ineficiente, não permitindo a conquista de bem-estar máximo, 

assim a intervenção do governo procuraria promover eficiência, corrigindo falhas de mercado; 

ii) o fato de haver presença de vários pontos igualmente eficientes. Cabe ao Estado selecionar, 

hierarquizar e escolher um ponto apenas, e, uma vez que o bem-estar varia de indivíduo para 

indivíduo, aqui coloca-se a questão da distribuição, que abarca a utilidade social. Assim, na 

impossibilidade de se maximizar o benefício, procura-se minimizar o sacrifício social.     

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Conceitualmente, a política pública em geral e a política social em particular são 

multidisciplinares, focadas em explicar a natureza da política pública e seus processos. Assim, 

uma teoria geral da política pública implica a busca da síntese das teorias construídas no campo 
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da sociologia, da ciência política e da economia. As políticas públicas repercutem na economia 

e nas sociedades, por isso, qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-

relações entre Estado, política, economia e sociedade (SOUZA, 2006). 

Sociedades e Estados complexos, como os constituídos no mundo moderno, estão mais 

próximos da perspectiva teórica de autonomia relativa do Estado, o que faz com que o mesmo 

tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a influências externas e internas 

(EVANS, RUESCHMEYER e SKOCPOL, 1998). Essa autonomia relativa gera determinadas 

capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de objetivos de 

políticas públicas. A margem dessa “autonomia” e o desenvolvimento dessas “capacidades” 

dependem, obviamente, de muitos fatores e dos diferentes momentos históricos de cada país 

(SOUZA, 2006). 

De acordo com Teixeira (2002) entende-se por políticas públicas as diretrizes, princípios 

norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder 

público e sociedade; mediações entre atores da sociedade e do Estado. São políticas 

explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos que orientam ações que 

normalmente envolvem aplicações de recursos públicos.  

Ainda segundo Teixeira (2002), as políticas públicas normalmente estão constituídas 

por instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação integrados da seguinte 

maneira: i) Planos: estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos gerais a serem alcançados 

em períodos relativamente longos; ii) Programas: estabelecem, por sua vez, objetivos gerais e 

específicos focados em determinado tema, público, conjunto institucional ou área geográfica; 

iii) Ações: visam o alcance de determinado objetivo estabelecido pelo Programa; iv)  

Atividades: visa dar concretude à ação. 

É importante considerar alguns tipos de políticas, para que se possa definir o tipo de 

atuação que se pode ter frente a sua formulação e implementação. Vários critérios podem ser 

utilizados (TEIXEIRA, 2002): 

i) Quanto à natureza ou grau da intervenção: a) estrutural – buscam interferir em 

relações estruturais como renda, emprego, propriedade etc; b) conjuntural ou emergencial – 

objetivam solucionar uma situação temporária, imediata. 

ii) Quanto à abrangência dos possíveis benefícios: a) universais – para todos os 

cidadãos; b) segmentais – para um segmento da população, caracterizado por um fator 

determinado (idade, condição física, gênero etc.); c) fragmentadas – destinadas a grupos sociais 

dentro de cada segmento. 
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Para Lowi (1972), a política pública, no âmbito de impactos aos beneficiários, pode 

assumir quatro formatos: i) Políticas distributivas, que são decisões tomadas pelo governo, que 

desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que 

universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo; ii) Políticas 

regulatórias, que são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de 

interesse; iii) Políticas redistributivas, que atinge maior número de pessoas e impõe perdas 

concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; 

são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e são 

as de mais difícil encaminhamento; iv) Políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. 

 

2.3 PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Um programa social é a unidade mínima de alocação de recursos que, através de um 

conjunto integrado de atividades pretende transformar uma parcela da realidade, reduzindo ou 

eliminando um déficit, ou solucionando um problema. Cada projeto tem uma população-

objetivo, espacialmente localizada, que deveria receber seus benefícios (CEPAL, 1997). 

Segundo Ricupero (2000), existem algumas políticas que podem ser empregadas para o 

combate à desigualdade e à pobreza. Essas políticas distributivas podem ser classificadas em: 

de preços, estruturais e compensatórias, tendo como características: 

i) Políticas de Preços -  afastam os preços do seu valor de equilíbrio. A de maior 

tradição é a do salário mínimo. Devido ao valor extremamente baixo dessa remuneração e ao 

elevado grau de informalidade, as políticas baseadas no salário mínimo apresentam sérios 

limites no combate à pobreza no Brasil. 

ii) Políticas Estruturais – visam repartir a renda por meio da redistribuição de ativos (ou 

bens de produção), garantindo aos mais pobres a posse de volumes suficientes de terra, capital 

físico ou humano capazes de fazê-los sair da pobreza, como reforma agrária, crédito a pequenos 

empresários e agricultores, política educacional, principalmente a voltada à capacitação 

profissional entre outros. 

iii) Políticas Compensatórias – visam a corrigir os efeitos da desigualdade, sem intervir 

na distribuição dos ativos ou nos preços de mercado. Atinge os grupos carentes, recorrendo a 

transferências monetárias ou de benefícios, como a renda mínima, o abono salarial, o seguro 

desemprego entre outros.  

Diante disso, segundo Ricupero (2000), o mais adequado seria a combinação de 

políticas estruturais, de resultados duradouros e de longo prazo, com políticas compensatórias 
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de resultados imediatos. A vantagem da primeira é a possibilidade de redução duradoura da 

pobreza, como produto de investimento com elevada taxa de retorno social, sem impacto 

negativo sobre a eficiência da economia e sem estigmatizar seus beneficiários. A desvantagem 

é que, por depender de demorada maturação, o resultado só ocorre a longo prazo. Já a segunda 

tem como vantagens a transparência, o impacto distributivo imediato, o menor efeito sobre a 

eficiência do sistema produtivo, porém, elas não representam solução duradoura, pois obrigam 

a contínua transferência de recursos, o que impacta o orçamento público, além de estigmatizar 

os beneficiários.  

Fome e pobreza são fatores relevantes que justifica a implementação de políticas de 

transferência de renda e a redistribuição da renda configura-se como condição para a 

sobrevivência, que requer um limite no nível de desigualdade de miséria. Neste contexto, onde 

se confere “importância à redistribuição de renda, mediante uma contemplação monetária, 

surgem os programas apresentados como parte de um projeto de democracia para o Brasil”. 

(SILVA, 2004).  

“São considerados Programas de Transferência de Renda aqueles destinados a efetuar 

uma transferência monetária, independentemente de prévia contribuição, a famílias 

pobres, assim considerados a partir de um corte de renda per capta familiar” (SILVA, 

2004, p.131). 

Tais programas associam benefícios monetários, critérios econômicos de elegibilidade 

e o cumprimento de condicionalidades para a permanência nos programas. 

Em nível mundial, há diferentes programas e mecanismos de garantia de renda mínima 

destinados a públicos diversos e com objetivos e critérios variados. As discussões sobre a renda 

mínima começaram a ser formuladas por pensadores liberais no século XVIII. Mas as 

experiências com programas de garantia de renda mínima (PGRM) surgem nos países 

desenvolvidos, no século XX, à medida que vai se consolidando o chamado Estado de Bem-

Estar-Social (AMARAL, 2008). 

Um dos primeiros programas de transferência de renda de que se tem notícia foi 

instituído pelo governo britânico em 1908. Muitos países europeus já nos anos 30 e 40 passam 

a adotar políticas com esse perfil redistributivo. A partir de 1975, quando os empregos passam 

a se tornar escassos na Europa, os governos introduziram políticas compensatórias, como o 

salário-desemprego. Em 1986 fundou-se a Rede Europeia da Renda Básica, a Basic Income 

European Network (BIEN), com o propósito de se tornar um fórum para debater intensamente 

todas as experiências de renda de mínima, básica ou de cidadania, nos mais diversos países, 

rede que difundiu esta ideia mundialmente (PEDRO e SANTOS, 2009). 



26 
 

As políticas de combate à pobreza entraram na agenda nacional nos anos 90 pela 

influência de vários fatores. O mais importante, sem dúvida, foi a campanha nacional da Ação 

da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, um dos mais importantes movimentos 

sociais dos últimos anos que, liderado pelo sociólogo Betinho, conclamou a sociedade brasileira 

a indignar-se e a mobilizar-se na luta contra a fome e a pobreza. Outra importante iniciativa, 

que abriu o campo para a ação governamental, foi a aprovação no Senado, em 1991, do projeto 

de lei do senador Eduardo Suplicy (PT/SP), que institui o Programa de Garantia de Renda 

Mínima (PGRM) (COSTA, 2005). 

Costa (2005) defende a importância desses programas para amenizar a injustiça causada 

pela a má distribuição de renda no país, considerando dois fatores relevantes: primeiro é que as 

políticas públicas representadas pelos programas sociais de distribuição de renda são uma opção 

a curto prazo no que diz respeito a redução da pobreza no país. Em segundo lugar, a renda 

proporciona um giro econômico, possibilitando que todo o contingente envolvido no universo 

onde está inserida a população beneficiada por diversos tipos de programas, a exemplo, o bolsa-

família, obtenha ganhos. Se a população possui recursos para empregar na sua sobrevivência, 

consequentemente, outras pessoas que dispõem dos instrumentos a serem consumidos ou 

utilizados de outra forma, também serão beneficiadas. 

 

2.4 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2 

 

O Programa Bolsa Família foi criado pela Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro 

de 2003, convertida na Lei nº 10.836, de 8 de janeiro de 2004, unificando os programas Bolsa 

Escola, Programa Nacional de Acesso à Alimentação, Bolsa Alimentação, Programa Auxílio 

Gás e Cadastramento Único do Governo Federal. Consolidando-se como um dos pilares da 

política de combate à pobreza no Brasil. 

Trata-se de um programa de transferência direta de renda que tem como objetivo 

beneficiar famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O programa 

integra o Plano Brasil Sem Miséria, que é focado em beneficiar brasileiros com renda familiar 

per capita inferior a setenta e sete reais mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão 

produtiva e no acesso aos serviços públicos. As transferências do Governo Federal com o 

Programa Bolsa Família passaram de R$ 12,4 bilhões em 2009 para R$ 27,2 bilhões em 2014, 

e beneficiou cerca de 30 milhões de pessoas em 2014. 

                                                           
2  Disponível em: Ministério de do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia;  
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O Bolsa Família se baseia em três eixos principais, que são: a transferência de renda, 

que promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos 

sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas 

complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários 

consigam superar a situação de vulnerabilidade.  

Os beneficiários da transferência de renda, com condicionalidades, são as famílias 

pobres, com renda mensal de R$70,01 a R$140,00 por pessoa, e extremamente pobres, com a 

renda mensal de até R$70,00 por pessoa. As famílias consideradas pobres podem ser incluídas 

no programa somente se delas fizerem parte crianças ou adolescentes de até 17 anos, já as 

famílias extremamente pobres, não existe restrição etária dos membros (SILVA, 2014).  De 

acordo com a POF 2008-2009 (IBGE, 2010), 13,2% das famílias brasileiras possuem renda 

monetária per capta de até R$ 140,00 por mês, o que equivale à 17,8% da população brasileira, 

dentre essas famílias, 46,4% são beneficiárias do programa. 

Os valores pagos pelo Programa Bolsa Família às famílias variam de acordo com a renda 

per capita da família e da existência de criança e adolescentes de até 15 anos e jovens entre 16 

e 17 anos, da seguinte maneira (SILVA, 2014): i) básico, de R$70,00, pago apenas às famílias 

extremamente pobres, independentemente da idade de seus membros; ii) variável de 0 a 15 

anos, de R$ 32,00, pago às famílias com membros de até 15 anos; iii) variável à gestante, de 

R$ 32,00, pagos em nove parcelas à famílias que tenham gestantes em sua composição; iv) 

variável à nutriz, de R$ 32,00, pagos em seis parcelas consecutivas, para famílias que possuem 

crianças de 0 a 6 meses em sua composição e v) variável vinculado ao adolescente, de R$ 38,00 

pago a todas as famílias que possuem adolescentes entre 16 e 17 anos, desde que estejam 

frequentando a escola. Os benefícios (exceto o vinculado ao adolescente) são limitados a cinco 

por família. 

As condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias 

do Bolsa Família quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famílias a seus direitos 

sociais básicos. As famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar 

recebendo o benefício, e o poder público é responsável pela oferta dos serviços públicos de 

saúde, educação e assistência social.  

As condicionalidades são: 

i) Na área de saúde, os beneficiários têm que acompanhar o cartão de vacinação e o 

crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos; mulheres na faixa de 14 a 44 

anos também devem fazer o acompanhamento e, se gestantes ou lactantes, devem realizar o 

pré-natal e o acompanhamento da sua saúde e do bebê. 
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ii) Na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar 

devidamente matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. 

Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%. 

iii) É dever do poder público fazer o acompanhamento gerencial a fim de identificar, em 

casos de descumprimentos das condicionalidades, quais os motivos desse descumprimento. A 

partir daí, são implementadas ações de acompanhamento das famílias em descumprimento, 

consideradas em situação de maior vulnerabilidade social. Esgotadas as chances de reverter o 

descumprimento das condicionalidades, a família pode ter o benefício do programa bloqueado, 

suspenso ou até mesmo cancelado.  

Os objetivos do acompanhamento das condicionalidades são: monitorar o cumprimento 

dos compromissos pelas famílias beneficiárias, como determina a legislação do programa; 

responsabilizar o poder público pela garantia de acesso aos serviços e pela busca ativa das 

famílias mais vulneráveis; identificar, nos casos de não cumprimento, as famílias em situação 

de maior vulnerabilidade e orientar ações do poder público para o acompanhamento dessas 

famílias.  

Embora os benefícios do Programa Bolsa Família sejam repassados diretamente pelo 

Governo Federal às famílias, cada esfera de governo possui atribuições e competências 

diferenciadas na gestão do programa. 

O governo federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, é o gestor do Programa Bolsa Família em âmbito federal. A inclusão das famílias no 

programa é competência da Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania (SENARC), que 

realiza a concessão do benefício, segundo regras predeterminadas.   

São competências da SENARC: elaborar as normas e regulamentos do programa; gerir 

o Cadastro Único dos Programas Sociais; fiscalizar a gestão local do programa; promover 

melhorias e incentivar a utilização do Sistema de Gestão de Benefícios, visando alcançar a 

eficiência, eficácia e transparência das ações de gestão de benefícios; promover o intercâmbio 

das boas práticas entre os gestores municipais do e a sua divulgação em nível nacional; realizar 

atividades de gestão de benefícios; promover ações de capacitação dos agentes responsáveis 

pelas atividades de gestão de benefícios e dos membros das instâncias de controle social, em 

parceria com os demais entes federativos.    

Os estados exercem a função de promotores do desenvolvimento das atribuições 

municipais, não só através do estímulo de ação local qualificada, como também fornecendo o 

suporte e o apoio técnico necessário ao planejamento e desenvolvimento do programa.  
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Compete aos coordenadores estaduais: promover o credenciamento no Sistema e 

Benefícios ao Cidadão (SIBEC) dos servidores do governo estadual e dos membros da instância 

de controle social; divulgar aos demais órgãos públicos estaduais e à sociedade civil organizada 

informações relativas aos benefícios do programa e dos Programas Remanescentes; realizar 

ações de capacitação dos agentes municipais e estaduais responsáveis pela gestão de benefícios 

em parceria com o MDS; acompanhar a gestão de benefícios desenvolvida pelos municípios 

em seu estado.  

Os gestores municipais, como executores locais do Programa Bolsa Família podem 

identificar mudanças socioeconômicas das famílias e realizar as devidas atividades de gestão 

de benefícios, de forma centralizada ou descentralizada. O gestor municipal deve manter-se 

atento, também, à mobilidade geográfica, característica presente nesse estrato da população, 

promovendo os ajustes necessários nos cadastros das famílias beneficiárias.   

Compete aos gestores municipais: verificar, periodicamente, se as famílias do programa 

e dos Programas Remanescentes atendem aos critérios de elegibilidade traçados pelos 

respectivos programas; realizar o credenciamento dos funcionários da prefeitura e dos 

integrantes da instância de controle social municipal ao SIBEC, bem como capacitar os 

usuários; atender aos pleitos de informações e de esclarecimentos da Rede Pública de 

Fiscalização; divulgar as informações relativas aos benefícios do Programa Bolsa Família e dos 

Programas Remanescentes aos demais órgãos públicos locais e à sociedade civil organizada; 

manter a SENARC informada sobre os casos de deficiências ou irregularidades identificadas 

na prestação dos serviços de competência do Agente Operador ou de sua rede credenciada na 

localidade. 

Para Rocha (2004), que sistematizou algumas informações sobre os programas de 

transferência de renda focalizados nos pobres, considerando-se a característica perversa e 

progressividade do gasto social no Brasil, as transferências de renda dos "novos" programas 

têm sido relativamente bem-sucedidas em benefício dos mais pobres; Importância da criação 

de um Cadastro Único, buscando melhorar a focalização do programa, e não se limitando 

apenas à transferência de renda. 

Medeiros, Brito e Soares (2007) apresentam os dois principais programas focalizados 

de transferência de renda no Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 3 e o Programa 

                                                           
3 Regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal Nº. 8.742, de 07 de dezembro de 

1993) é um benefício assistencial não-contributivo, não-vitalício, individual e intransferível garantido pela 

Constituição Federal de 1988. Consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal a pessoas com 65 anos de 

idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante para a vida independente e para o trabalho que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família (MDS,2015). 
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Bolsa Família (PBF), discutindo aspectos institucionais dos programas, sua sustentabilidade de 

longo prazo, o público atendido e o grau de focalização, a necessidade de condicionalidades, os 

efeitos das transferências sobre a participação no mercado de trabalho e sobre a contribuição 

para a previdência. Os autores analisam que os programas estão cumprindo a função a que se 

destinam, têm bom desempenho em comparações internacionais e apresentam custo compatível 

com a capacidade orçamentária brasileira sem, aparentemente, ter efeitos negativos sobre os 

incentivos para o trabalho e a contribuição previdenciária. 

Zylberberg (2008), utilizando como metodologia uma matriz de contabilidade social, 

considera que transferências de renda, nos moldes do PBF, podem resultar em impactos 

positivos sobre a distribuição da renda, em sua forma pessoal e regional. As reduções 

apresentadas par ao índice de Gini variam entre 0.70% e 0.99%, sendo que a redução mais 

intensa foi nas regiões mais pobres (NO e NE). O consumo das famílias beneficiarias e de forma 

geral apresentam um viés concentrador, ou seja, melhoria da distribuição de renda gerada por 

programas de transferência de renda é gerada por mecanismos artificiais e não sustentáveis de 

forma independente; Programas de transferência de renda devem ser considerados medidas 

emergenciais, sendo que medidas que visem alterar a distribuição de renda no Brasil de forma 

sustentável devem buscar alterações na estrutura distributiva nacional.  

Ferraz (2008), objetivando analisar a atuação e os impactos do Programa Bolsa Família 

para o fomento da socioeconômica brasileira, considera que o Programa Bolsa Família é 

responsável por um forte impacto sobre a desigualdade, com um custo fiscal muito baixo, mas 

alerta que reduções na desigualdade só podem ser alcançadas com ações efetivas que atinjam o 

mercado de trabalho. 

Neri, Vaz e Souza (2013) por meio de uma Matriz de Contabilidade Social para o ano 

de 2009, concluem que as transferências que privilegiam as famílias mais pobres têm os maiores 

efeitos multiplicadores. O PBF apresentou os melhores números entre as sete transferências 

sociais. Os resultados sustentam a hipótese de que as transferências sociais voltadas para os 

mais pobres cumprem papel positivo importante para a dinâmica macroeconômica brasileira, 

contribuindo para redução da pobreza e desigualdade. 

No Quadro 1 é apresentado um resumo com os principais autores que abordam 

programas sociais e seus impactos. 
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Quadro 1 – Quadro resumo do referencial teórico - programas sociais e seus impactos 

Autor (es) Título /Tema Objetivo (s) Metodologia Principais Conclusões 

ZYLBERBERG 

(2008) 

Transferência de 

renda, estrutura 

produtiva e 
desigualdade: 

uma análise inter-

regional para o 
Brasil 

Analisar a 
capacidade de as 

políticas de 

transferências 
compensatórias de 

renda afetarem a 

estrutura 
distributiva da 

economia 

brasileira; analisar 
se os programas 

nos modelos do 

PBF afetam a 

distribuição de 

renda 

Matriz de contabilidade social 

Transferências de renda, nos moldes do 
PBF, podem resultar em impactos 

positivos sobre a distribuição da renda, 

em sua forma pessoal e regional. As 
reduções apresentadas par ao índice de 

Gini variam entre 0.70% e 0.99%, sendo 

que a redução mais intensa foi nas regiões 
mais pobres (NO e NE). O consumo das 

famílias beneficiarias e de forma geral 

apresentam um viés concentrador, ou 
seja, melhoria da distribuição de renda 

gerada por programas de transferência de 

renda é gerada por mecanismos artificiais 
e não sustentáveis de forma 

independente; Programas de 

transferência de renda devem ser 

considerados medidas emergenciais, 

sendo que medidas que visem alterar a 

distribuição de renda no Brasil de forma 
sustentável devem buscar alterações na 

estrutura distributiva nacional. 

MUNIZ (2008) 

Transferência de 

renda e 
desigualdade: 

uma abordagem 

inter-regional de 
equilíbrio geral 

para o Brasil 

Analisar o 
impacto do PBF 

sobre a 

desigualdade no 
Brasil 

Desenvolvimento de um modelo 

inter-regional de equilíbrio geral 
baseado no "standard CGE model", 

disponibilizado pelo International 

Food Policy Research Insitute 
(IFPRI). Utiliza Matriz de 

Contabilidade Social inter-regional 

Programas no formato do Bolsa Família 

reduzem a desigualdade apenas 

momentaneamente e de maneira 
artificial, externa ao sistema econômico 

e, portanto, não sustentável de forma 

independente. Essas políticas tem um 
limite inerente à sua origem, a qual é 

determinada pelos recursos finitos aos 

quais o Governo tem acesso. 

NERI;VAZ;SOUZA 

(2013) 

Efeitos 

microeconômicos 
do Programa 

Bolsa Família: 

uma análise 
comparativa das 

transferências 

sociais 

Analisar os efeitos 
de curto prazo das 

transferências 

sociais sobre os 
agregados 

econômicos do 

Sistema de Contas 
Nacionais, 

considerando o 

fluxo circular da 
renda na 

economia; 

Matriz de Contabilidade Social 

para o ano de 2009 para analisar o 
fluxo entre produtos, atividades, 

fatores de produção e setores 

institucionais (famílias, empresas, 
governo e resto do mundo) 

(inspirando-se em Mostafa, Souza 

e Vaz (2010)); extensa 
desagregação de produtos, 

atividades, fatores de produção, 

tipos de famílias e fontes de 
rendimentos, incorpora a estrutura 

de consumo e rendimentos da POF 

2008-2009. 

As transferências que privilegiam as 

famílias mais pobres têm os maiores 

efeitos multiplicadores. O PBF 

apresentou os melhores números entre as 

sete transferências sociais. Os resultados 
sustentam a hipótese de que as 

transferências sociais voltadas para os 

mais pobres cumprem papel positivo 
importante para a dinâmica 

macroeconômica brasileira, contribuindo 

para redução da pobreza e desigualdade. 

CURY E LEME 

(2007) 

Redução da 
desigualdade e 

programas de 

transferência de 
renda: uma 

análise de 

equilíbrio geral. 

Avaliar o impacto 

dos programas de 

transferência de 
renda sobre a 

redução da 

desigualdade, 
levando-se em 

conta os efeitos de 

equilíbrio geral 
sobre a renda das 

famílias 

Modelo de Equilíbrio Geral 
Computável de Cury; Coelho e 

Corseuil (2005) com modificações 

de Cury e Coelho (2006), com 
desagregação de setores 

econômicos, trabalhadores e 

famílias, com o governo, empresas 
e setor externo; analise do BPC e 

PBF entre 2001 e 2005; considera 

diferentes alternativas para o 
financiamento: aumento da dívida 

pública, corte de outros gastos e 

aumento dos impostos. 

Benefícios de se analisar os efeitos dos 

programas sociais e transferência de 
renda utilizando equilíbrio geral: i) 

analisar os efeitos de segunda ordem 

sobre o emprego e o salário; ii) 
possibilidade de testar medidas 

alternativas. Todas as famílias ganham 

(ou perdem menos) com o corte de gastos 
do que com o aumento nos impostos - o 

que preocupa, pois, essa fonte participou 

efetivamente do financiamento ou 
aumento de gastos com transferências. 
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Quadro 1 – Quadro resumo do referencial dos programas sociais e seus impactos  (continua...)     

Autor (es) Título /Tema Objetivo (s) Metodologia Principais Conclusões 

BARROS; 

CORSEUIL; CURY 

(2000) 

Salário mínimo e 

pobreza no Brasil: 
uma abordagem de 

equilíbrio geral 

Estimar o impacto do 

salário mínimo sobre a 

pobreza no Brasil 

Modelo de Equilíbrio 
Geral Computável com 

20 setores, 8 fatores. 

Trabalho dividido em 8 
tipos; famílias divididas 

em 9 classes. 

Incorporação de 7 classes 
de renda urbana e 7 rurais. 

Modelo é essencialmente 

aquele desenvolvido por 
Cury (1998), com 

alterações de Barros, 

Corseuil e Cury (2000); 
Modelo dividido em dois 

blocos: equilíbrio geral e 

transferência de renda 

entre as instituições. 

Aumentos no salário mínimo tem 

efeito negativo, ainda que diminutos, 
sobre o grau de pobreza quando não 

se considera os reajustes na 

previdência social. Quando se 
considera esses reajustes, o efeito do 

salário mínimo é positivo. 

SOARES; SOARES; 
MEDEIROS; OSÓRIO 

(2007) 

Programas de 

transferência de 
renda no Brasil: 

impactos sobre a 

desigualdade 

Analisar os efeitos 

distributivos dos 
programas sociais de 

transferência de renda 

no Brasil 

Análise da PNAD (2004) 

vis a vis com os Registros 
Administrativos (RA); 

desagregação dos 

componentes 
identificados como 

"transferência de renda" e 

"outros rendimentos. 

Programas brasileiros de 

transferência direta de renda à 
famílias de baixa renda são 

importantes pois sem eles 

dificilmente ocorreria a erradicação 
da pobreza e a redução da 

desigualdade a níveis toleráveis em 

um horizonte de tempo razoável. 

FERRAZ (2008) 

Programa Bolsa 

Família: Impactos 
na distribuição de 

renda 

Analisar a atuação e os 
impactos do Programa 

Bolsa Família para o 
fomento da 

socioeconômica 

brasileira 

Por meio da PNAD e 
análises do IPEA. 

O PBF e responsável por um forte 
impacto sobre a desigualdade, com 

um custo fiscal muito baixo; 
Reduções na desigualdade só podem 

ser alcançadas com ações efetivas que 

atinjam o mercado de trabalho. 

ROCHA (2006) 

Os "novos" 

programas de 
transferência de 

renda: impactos 
possíveis sobre a 

desigualdade no 

Brasil 

Sistematizar algumas 
informações sobre os 

programas de 
transferência de renda 

focalizados nos pobres. 

Com base nas 

informações de 2004 
(PNAD), estimar os 

impactos sobre a 
desigualdade da cobertura 

de 100% da população 

alvo do PBF 

Considerando-se a característica 

perversa e progressividade do gasto 

social no Brasil, as transferências de 

renda dos "novos" programas têm 
sido relativamente bem-sucedidas em 

benefício dos mais pobres; 
Importância da criação de um 

Cadastro Único, buscando melhorar a 

focalização do programa, e não se 
limitando apenas à transferência de 

renda 

HOFFMANN (2007) 

Transferência de 

renda e redução da 

desigualdade no 
Brasil em cinco 

regiões, entre 1997 

e 2005 

Analisar a 

contribuições de várias 
parcelas do rendimento 

domiciliar para a 

redução da 
desigualdade da 

distribuição do 

rendimento domiciliar 

per capita, no Brasil 

entre 1997 e 2005. 

Decomposição dos 

índices de Gini, Mehran e 
Piesch. Base de dados da 

PNAD. 

Tudo indica que para domicílios 
relativamente pobres os dividendos 

de "outros rendimentos" é constituído 

essencialmente por transferências do 
tipo PBF e BPC. 

PAES; SIQUEIRA 

(2008) 

 

Desenvolvimento 

regional e 

federalismo fiscal 
no Brasil: em busca 

da igualdade na 

distribuição 

Propõe e analisa uma 
reforma fiscal que 

busque a equidade 

regional, por meio da 
equalização na 

distribuição das 

receitas tributárias 
entre Estados 

Modelo de equilíbrio 
geral computável 

Somente seis estados perderiam com 
a implantação da proposta: GO, SC, 

SP, ES e AM. Os maiores 

beneficiados seriam: MA, DF, RR, 
PA, AL e PI. 
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Quadro 1 – Quadro resumo do referencial dos programas sociais e seus impactos  (continua...)     

Autor (es) Título /Tema Objetivo (s) Metodologia Principais Conclusões 

SILVA (2014) 

Impactos dos 

programas de 
transferência de 

renda Benefício 

de Prestação 
Continuada 

(BPC) e Bolsa 

Família sobre a 
economia 

brasileira: uma 

análise de 
equilíbrio geral 

Analisar os 
desdobramentos 

econômicos dos 

programas de 
transferência de 

renda Benefício de 

Prestação 
Continuada e Bolsa 

Família entre 2005 e 

2012 

Modelo de equilíbrio geral 

computável (TERM-BR). Com 

quatro fechamentos distintos para 
calcular três simulações de longo 

prazo e uma de curto prazo. 

Retração do PIB quando o ajuste 
macroeconômico do modelo é via 

investimentos ou balança comercial; o 

PIB só cresce quando há endividamento 
externo; os consumos reais das famílias 

aumentam em todas as simulações; o PIB 

das regiões mais pobres aumenta; os 
programas de transferência de renda 

aumentam o consumo das regiões e 

famílias mais pobres. 

SANTOS (2008) 

Efeitos de 

políticas 

alternativas sobre 
a redistribuição 

de renda na 
economia 

brasileira 

Determinar os 

impactos de políticas 

alternativas sobre a 

redistribuição de 

renda na economia 

brasileira, bem como 
seus efeitos nos 

níveis de bem-estar 
em quatro classes de 

renda. 

Modelo Aplicado de Equilíbrio 

Geral (MAEG) 

Os programas de transferência 

assistencialistas de renda realmente têm 

sido importantes para reduzir o grau de 

iniquidade de renda na economia 

brasileira nos últimos anos. Além disso, 
esse tipo de política mostrou-se superior 

à política de redução de impostos e 
aumento da exportação agrícola 

MEDEIROS; 

BRITO; SOARES 
(2007) 

Transferência de 

renda no Brasil 

O Brasil observou, 
recentemente, uma 

expansão 

considerável de 
políticas públicas de 

transferência direta 

de renda para a 
população pobre. O 

objetivo do artigo é 

reunir 
evidências que 

contribuam para 

responder a algumas 
questões 

recorrentes neste 

debate. 

Apresenta os dois principais 

programas focalizados de 
transferência de renda no Brasil, o 

Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e o Programa Bolsa Família 
(PBF). Discute aspectos 

institucionais dos programas, sua 

sustentabilidade de longo prazo, o 
público atendido e o grau de 

focalização, a necessidade de 

condicionalidades, os efeitos das 
transferências sobre a participação 

no mercado de trabalho e 

sobre a contribuição para a 
previdência. 

Conclui que os programas estão 

cumprindo a função a que se destinam, 
têm bom desempenho em comparações 

internacionais e apresentam custo 

compatível com a capacidade 
orçamentária brasileira sem, 

aparentemente, ter efeitos negativos 

sobre os incentivos para o trabalho e a 
contribuição previdenciária. 

HARRISON; 
RUTHERFORD; 

TARR; GURGEL 

(2003) 

Regional, 

multilateral, and 

unilateral trade 
policies of 

MERCOSUR for 

growth and 

poverty reduction 

in Brazil 

Avaliar os impactos 

de opções de política 

comercial do 
Mercosul sobre a 

economia brasileira, 

incluindo impactos 

setoriais e sobre a 

distribuição de renda. 

Modelo de equilíbrio geral 

multirregional e multissetorial 

Os acordos Alca e UE–Mercosul, bem 

como mudanças multilaterais na política 
comercial do Mercosul, trazem 

benefícios para o Brasil. Um acordo com 

a UE é cerca de duas vezes mais benéfico 
para o Brasil do que com a Alca, porém, 

se os Estados Unidos e a UE não 

permitirem o acesso aos seus mercados 
mais protegidos, a Alca trará maiores 

benefícios para o Brasil do que o acordo 

entre a UE e o Mercosul. Estima-se que 

os domicílios mais pobres ganham de 

três a quatro vezes mais que a média dos 

ganhos para o Brasil, devido a um 
aumento na demanda por produtos dos 

setores mais intensivos em trabalho não-

qualificado e à elevação dos salários a 
partir da liberalização comercial. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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2.5 O BEM-ESTAR ECONÔMICO  

 

Conforme destacam Guimarães e Jannuzzi (2004), a escassez de recursos e a 

necessidade de correto direcionamento de políticas propiciaram o crescimento do interesse em 

estatísticas, indicadores e índices periódicos. Tais instrumentos são de suma relevância ao 

planejamento de políticas públicas, sobretudo para subsidiar o processo de implantação, 

monitoramento e avaliação das mesmas.  

Amplamente utilizado, o PIB per capita ganhou o status de indicador de bem-estar 

econômico devido às seguintes vantagens: ser facilmente calculado através de base de dados 

disponíveis na maior parte dos países; permitir a comparabilidade entre estes; e também por ser 

de fácil compreensão. No entanto, exclui de sua extensão, variáveis que captam a distribuição 

de renda, a expectativa de vida, o nível de gastos desagregados, o estoque de recursos naturais, 

o nível de desemprego, o estoque de capital humano, entre outras características que são de 

extrema importância à mensuração do nível de bem-estar econômico de uma sociedade 

(VIDIGAL, 2011; VASCONCELLOS e GARCIA, 2008). 

O bem-estar econômico, segundo Osberg e Sharpe (1998), depende de uma ampla gama 

de variáveis, as quais podem ser agrupadas em quatro dimensões: fluxos de consumo pessoal; 

estoques de riqueza; distribuição de renda e seguridade econômica. De acordo com os autores, 

o nível de bem-estar econômico não está sujeito apenas à satisfação individual e no momento 

presente, mas também à satisfação de toda a sociedade e sua segurança econômica futura. 

 

2.6 O EQUILÍBRIO GERAL 

 

Na análise econômica é possível estudar um mercado isoladamente, isto é, sem 

considerar a influência dos demais mercados. Nesse sentido, trata-se de uma análise de 

equilíbrio parcial. Todavia, sabe-se que isso não reflete a realidade das economias modernas, 

já que os mercados são interdependentes entre si. Quando a análise retrata essa 

interdependência, entra-se, portanto, no domínio do equilíbrio geral (SANTOS, 2006). 

Diferente do que ocorre com a análise de equilíbrio parcial, a análise de equilíbrio geral 

determina os preços e as quantidades simultâneas em todos os mercados, sendo que ela 

explicitamente leva em conta os efeitos feedback. O efeito feedback é o ajuste de preços ou de 

quantidades em um determinado mercado causado pelos ajustes de preços ou de quantidades 

em mercados correlatos (PINDYCK, 1994). A análise de equilíbrio geral pressupõe a existência 
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de um arranjo de preços para cada bem, no qual, simultaneamente a oferta e a demanda de tais 

bens são iguais (STARR, 1997). 

Além disso, segundo Mansfield (1987) o estado de equilíbrio geral apresenta as 

seguintes condições: cada consumidor escolhe uma cesta de bens que seja a mais preferida, 

dada a sua restrição orçamentária; cada produtor vende qualquer quantidade de produtos que 

quiser, dados os preços dos insumos e produtos; cada firma é maximizadora de lucro, dadas as 

condições exigidas pela tecnologia disponível, pela demanda de seu produto e pela oferta de 

insumos, mas, no longo prazo, os lucros são nulos; a quantidade demandada menos a quantidade 

ofertada é igual a zero aos preços vigentes em todos os mercados de produtos e de insumos. 

Dessa forma, o objetivo da análise de equilíbrio geral é definir qual será a configuração de 

preços, produtos e insumos em diversos mercados, dadas as preferências dos consumidores, as 

funções de produção e as funções de oferta dos insumos. 

Basicamente, a teoria do equilíbrio geral é um instrumento que relaciona equilíbrio, 

produtos e preços. O equilíbrio expressa a auto-organização das forças que operam em um 

sistema econômico ativado, enfatizando a informação de que sempre há o equilíbrio entre os 

agentes em relação a todos. Os produtos expressam a base da atividade econômica, e o preço o 

meio de mensurar o processo de troca dos produtos (IGRAO e ISRAEL, 1990). 

O princípio básico pressuposto no equilíbrio geral é que o processo de troca é 

considerado não como um processo contínuo, mas sim reduzido a um instante e a um lugar 

específico onde os produtos estão dispostos de maneira igualmente específicos e possuem 

preços para cada função exercida, para cada tempo em que é trocado, estado da natureza. As 

famílias, quando começam as trocas possuem uma cesta de produtos a fim de efetuar a troca 

pelos lucros das firmas. No equilíbrio assume-se que os preços são dados, e não podem exceder 

os recebimentos obtidos através das vendas efetuadas pelas famílias neste processo (SILVA, 

2009).  

O modelo focado por Walras serviu de inspiração futura para inúmeros economistas que 

se colocaram a aperfeiçoar o equilíbrio geral a fim de tentar provar, utilizando os recursos 

matemáticos, a eficiência do modelo. Em 1906 Vilfredo Pareto, contemporâneo e seguidor das 

ideias de Walras, escreveu seu “Manual de Economia Política”. Sua interpretação entendia o 

Equilíbrio econômico como uma relação entre as preferências dos indivíduos e os obstáculos 

que eles possuíam ao adquirir produtos (MITRA-KAHN, 2005).  

Pareto (1906) deu relevância às preferências e às escolhas na determinação da demanda, 

ao invés da utilidade somente, possibilitando, mais tarde, uma formulação mais completa da 

função demanda, que pudesse incluir mais variáveis. Alguns autores se destacaram neste 
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processo, tais como: Johnson (1913), Slutsky (1915), Hicks e Allen (1934), Hicks (1939) e 

Samuelson (1947) (FONSECA E LEANNE, 2004). 

Cassel (1918) faz uma separação clara entre consumidores e produtores, e integra o 

mercado em produtos e fatores de mercado. Sempre criticou o conceito de utilidade marginal e 

de valor, propondo um conceito de demanda por si só colocando o preço no centro da análise, 

este modelo conseguiu reconhecer uma dinâmica entre insumos e produtos que seu modelo 

matemático não conseguira mensurar antes. Tendo feito isso ele batizou seu novo modelo de 

mercado com o nome de “Tratamento aritmético do problema de Equilíbrio” (WEINTRAUB, 

1985). 

Os modelos aplicados de equilíbrio geral buscam retratar o funcionamento de uma 

economia por meio das relações matemáticas de comportamento dos agentes econômicos nos 

diversos mercados de bens, serviços e fatores de produção. Dessa forma, captam as relações 

entre os agentes econômicos e examinam os efeitos diretos e indiretos advindos de alterações 

nas políticas públicas, como choques tarifários, modificações nas alíquotas de impostos e, ou, 

subsídios (SADOULET E DE JANVRY, 1995). 

Barros, Corsseuil e Cury (2000) utilizaram um Modelo de Equilíbrio Geral (MAEG) 

com 20 setores, 8 fatores, 8 tipos de trabalhos, 9 classes de famílias, 7 classes de renda urbana 

e 7 classes de renda rurais para estimar o impacto do salário mínimo sobre a pobreza no Brasil. 

Os autores acreditam que aumentos no salário mínimo tem efeito negativo, ainda que diminutos, 

sobre o grau de pobreza quando não se considera os reajustes na previdência social e quando se 

considera esses reajustes, o efeito do salário mínimo é positivo. 

Cury e Leme (2007) consideram que analisar impactos de programas sociais de 

transferência e renda utilizando equilíbrio geral é benéfico pois permite analisar os efeitos de 

segunda ordem sobre o emprego, além de possibilitar o teste de medidas alternativas. Ao avaliar 

o impacto dos programas de transferência de renda sobre a redução da desigualdade entre 2001 

e 2005, levando-se em conta os efeitos de equilíbrio geral sobre a renda das famílias, Cury e 

Leme (2007) utilizam um Modelo de Equilíbrio Geral (MAEG) baseado em Cury, Coelho e 

Corsseuil (2005) com alterações de Cury e Coelho (2006), e concluíram que todas as famílias 

ganham (ou perdem menos ) com o corte de gastos do que com o aumento nos impostos - o que 

preocupa pois essa fonte participou efetivamente do financiamento ou aumento de gastos com 

transferências. 

Paes e Siqueira (2008) utilizando um Modelo de Equilíbrio Geral propõem e analisam 

uma reforma fiscal que busque a equidade regional, por meio da equalização na distribuição 

das receitas tributárias entre Estados e consideram que somente seis estados perderiam com a 
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implantação da proposta: GO, SC, SP, ES e AM e os maiores beneficiados seriam: MA, DF, 

RR, PA, AL e PI. 

Santos (2008), com o objetivo de determinar os impactos de políticas alternativas sobre 

a redistribuição de renda na economia brasileira, bem como seus efeitos nos níveis de bem-estar 

em quatro classes de renda, utilizando-se de um modelo de equilíbrio geral (MAEG) analisa 

que os programas de transferência assistencialistas de renda realmente têm sido importantes 

para reduzir o grau de iniquidade de renda na economia brasileira nos últimos anos, além disso, 

esse tipo de política mostrou-se superior à política de redução de impostos e aumento da 

exportação agrícola. 

Muniz (2008) desenvolveu um modelo inter-regional de equilíbrio geral baseado no 

"standard CGE model", disponibilizado pelo International Food Policy Research Insitute 

(IFPRI), utilizando-se de uma Matriz de Contabilidade Social inter-regional para analisar o 

impacto do Programa Bolsa Família sobre a desigualdade no Brasil, e concluiu que programas 

no formato do Bolsa Família reduzem a desigualdade apenas momentaneamente e de maneira 

artificial, externa ao sistema econômico e, portanto, não sustentável de forma independente, 

considerando que tais políticas tem um limite inerente à sua origem, a qual é determinada pelos 

recursos finitos aos quais o Governo tem acesso. 

Silva (2014), com o objetivo de analisar os desdobramentos econômicos dos programas 

de transferência de renda Benefício de Prestação Continuada e Bolsa Família entre 2005 e 2012, 

utilizando um modelo de equilíbrio geral computável com quatro fechamentos distintos para 

calcular três simulações de longo prazo e uma de curto prazo, conclui que ocorre uma retração 

do PIB quando o ajuste macroeconômico do modelo é via investimentos ou balança comercial; 

o PIB só cresce quando há endividamento externo; o consumo real das famílias aumenta em 

todas as simulações; o PIB das regiões mais pobres aumenta; os programas de transferência de 

renda aumentam o consumo das regiões e famílias mais pobres. 

 

2.6.1 O equilíbrio geral em uma economia multissetorial e multirregional4 

 

Nessa sessão será apresentado, por etapas, o funcionamento de um modelo de equilíbrio 

geral considerando uma economia aberta multissetorial. Esta economia está dividida em três 

setores: externo, produtivo regional e governo. Através desse diagrama é possível verificar o 

comportamento e as inter-relações dos setores. 

                                                           
4 Essa subseção é baseada em Brockmeier (2001) 



38 
 

Inicialmente, na Figura 4, apresenta-se o agregado regional (associado com cada país 

ou região do modelo do GTAP), que se apropria de toda renda gerada na economia fechada. 

 

 

Figura 4 – O agregado regional de uma economia fechada no modelo de equilíbrio geral 

Fonte: Brockmeier (2001), adaptado pelo autor 

 

A partir de uma função Cobb-Douglas de utilidade per capita, a renda regional se esgota 

em três formas de demanda final: gastos (consumo) privado, gastos (consumo) do governo e 

poupança. Sendo que cada componente da demanda final mantém uma parte constante da renda 

regional total, assim, um aumento na renda regional faz com que ocorra uma mudança 

proporcional nos gastos privados, gastos do governo e poupança. 

Em um segundo momento é adicionado ao modelo os produtores (firmas), que pode ser 

observado na Figura 5. As firmas e o agregado regional, juntamente com os três componentes 

de demanda final formam uma economia fechada. 
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Figura 5 - A inclusão do setor produtivo em uma economia regional fechada no modelo de 

equilíbrio geral 

Fonte: Brockmeier (2001), adaptado pelo autor 

 

Observa-se, na Figura 5, que a renda regional disponível consiste no valor da produção, 

pagos pelas firmas (produtores) pelos fatores (terra, capital, trabalho). É importante salientar 

que tais fluxos podem ocorrer na forma contrária, existem, por exemplo, fluxos onde as famílias 

se apropriam dos fatores das empresas, não expressos na figura, porém existentes. Então, a 

renda disponível, é recolhido pelo agregado regional e completamente esgotado pelo consumo 

doméstico privado, gastos do governo e poupança. Assim, nenhum agente pode gastar mais 

rendo do que recebe. 

O segundo componente da demanda final é o consumo privado, valor da demanda 

privada (VDP), o modelo considera que a demanda é de fato atendida, ou seja, demanda é igual 

ao consumo dos agentes. O comportamento otimizador do consumo é representado pela 

Diferença Constante de Elasticidade (CDE), mais flexível que as funções CES/LES comumente 

utilizadas, sendo facilmente calibrada utilizando dados sobre rendimentos e as próprias 

elasticidades-preço da demanda5. 

                                                           
5 Ver Hertel et al. (1991) 

Onde VDP é o Valor da Demanda Privada; VDG é o Valor da Demanda do Governo; VPF é o Valor da 

Produção das Firmas; VDF é o Valor da Demanda das Firmas; INV é o Investimento Líquido 



40 
 

A poupança é totalmente gasta com investimento (INV). Ou seja, o modelo considera 

que a poupança é guiada pelo investimento. Dada a natureza estática do modelo, o investimento 

atual não é assumido para ser gasto no momento considerado, não afetando, assim, a capacidade 

produtiva das firmas do modelo, no entanto, as demandas por bens de investimento afetam a 

atividade econômica na região através de seus efeitos sobre o padrão de produção.  

Os produtores recebem pagamentos para a venda de bens de consumo privado (VDP) e 

do governo (VDG), insumos intermediários para outros produtores (VDF) e de bens de 

investimento para o setor da economia (INV). O modelo considera a hipótese de lucro zero 

empregados, sendo assim, essas receitas devem ser totalmente gastas com insumos 

intermediários (VDF) e fatores primários de produção (VPA). 

A tecnologia do modelo considera retornos constates à escala e cada setor produz um 

único produto. Existe uma rigidez entre a alocação de tecnologia entre os fatores. As empresas 

maximizam o lucro, portanto a elasticidade de substituição entre os fatores primários e 

diferentes fatores intermediários é igual. Esta tecnologia é ainda mais simplificada através da 

utilização Elasticidade de Substituição Constante (CES) na agregação de fatores primários, bem 

como na combinação de entradas de valor acrescentado e intermediários, a fim de produzir uma 

saída. Isto reduz o número total de parâmetros de substituição da função de produção para dois 

por sector. 

Entre os fatores primários, o modelo distingue entre fatores perfeitamente móveis e 

aqueles que são lentos para se adaptar. No primeiro caso, o fator ganha o mesmo retorno do 

mercado, independentemente de onde é empregado. No caso de fatores lentos, os retornos em 

equilíbrio podem ser diferentes nos vários setores. Uma vez que o modelo só pode ser resolvido 

por preços N-1, o preço é definido exogenamente, e todos os outros preços são avaliados em 

relação a esse numerário. 

Além das atividades de oferta e demanda, em toda a economia ocorre intervenções 

governamentais. A Figura 6 apresenta os fluxos de valores adicionais que surgem devido à 

intervenção do governo no modelo. Os novos fluxos de valor são indicados como impostos 

(IMP). Tais transações são transferências, que não são acompanhados por fluxos de bens ou 

serviços, que cruzariam o mercado na direção oposta. 
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Figura 6 – A intervenção do governo em uma economia fechada no equilíbrio geral 

Fonte: Brockmeier (2001), adaptado pelo autor 

 

Os impostos fluem do agregado doméstico, empresas e governo para o agregado 

regional. Uma vez que esses fluxos de valores incluem tanto os impostos e subsídios, eles 

denotam receita tributária líquida. Devido à introdução da intervenção do governo, a maioria 

dos relacionamentos contábeis na economia fechada precisam ser alterados. O consumo privado 

e do governo agora não só gastam sua renda disponível em bens de consumo, mas também 

pagam impostos para o agregado regional. No caso do governo, os impostos são impostos de 

consumo sobre produtos que são produzidos na economia fechada. Os impostos (subsídios) 

incidem sobre as firmas (produtores) sobre a compra de insumos intermediários e fatores 

primários.  

Pode-se observar na Figura 6 que todos os impostos sempre são revertidos para a 

economia regional, sendo assim, a renda regional é reformulada, tornando-se o valor da 

produção das firmas (VPF) mais os valores de impostos e transferências (subsídios), advindas 

da intervenção do estado na economia, dando origem a uma nova renda disponível na economia. 

Combinando a economia regional com um novo “setor” chamado de resto do mundo, 

teremos um modelo de equilíbrio geral multirregional, representando uma economia aberta. 

Onde VDP é o Valor da Demanda Privada; VDG é o Valor da Demanda do Governo; VPF é o Valor 

da Produção das Firmas; VDF é o Valor da Demanda das Firmas; INV é o Investimento Líquido; IMP 

são os impostos (subsídios) 
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Como houve a abertura econômica do modelo (deixa de ser economia regional fechada), há 

uma adequação do comportamento dos agentes. O modelo é apresentado na Figura 7.  

 

 
Figura 7 – Modelo de equilíbrio geral multirregional 

Fonte: Brockmeier (2001), adaptado pelo autor 

 

A Figura 7 indica que as empresas obtêm receitas adicionais para a venda de 

mercadorias para o Resto do Mundo (exportações) (VXF). Por outro lado, os produtores agora 

passam suas receitas, não só de fatores primários e insumos intermediários produzidos 

internamente, mas também sobre insumos intermediários importados (VMF). Além disso, as 

empresas têm de pagar um imposto sobre o consumo adicional sobre insumos importados para 

o agregado regional. 

As relações de contabilização dos componentes da demanda final em uma economia 

aberta se alteram, agora o governo e as famílias gastam suas rendam com produtos internos e 

externos (do resto do mundo) representados por VMP e VMG, respectivamente. Ambos os 

Onde VDP é o Valor da Demanda Privada; VDG é o Valor da Demanda do Governo; VPF é o Valor 

da Produção das Firmas; VDF é o Valor da Demanda das Firmas; INV é o Investimento Líquido; IMP 

são os impostos (subsídios); VMP é o Valor da Demanda Internacional Privada; VMP é o Valor da 

Demanda Internacional do Governo; VMF é o Valor da Demanda Internacional das Firmas; VXF é o 

valor da Oferta Internacional das Firmas; M-IMP são os Impostos (subsídios) à importação e X-IMP 

são os Impostos (subsídios) à exportação. 
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agentes têm que pagar impostos sobre as importações de commodities para o agregado regional, 

de modo que a relação de contabilização da renda dos agentes agora também inclui os impostos 

e as despesas de consumo de importados. Assim, a relação de consumo privado e do governo 

combinam produtos importados e produtos produzidos internamente. 

Na versão multirregional do modelo, poupança e investimento são calculados numa base 

global, para que todos “os poupadores” do modelo pratiquem o mesmo preço para a poupança. 

Isto significa que, se todos os outros mercados no modelo estiverem em equilíbrio, todas as 

empresas ganham de zero lucros, e todas as famílias estão a restrição orçamentária, então 

investimento global deve ser igual a poupança global, satisfazendo a Lei de Walras. 

 O resto do mundo recebe pagamentos por vender os seus produtos para o consumo 

privado, o governo e as empresas. Essas receitas serão gastas em mercadorias exportadas da 

única região para o resto do mundo, denotado como VXF, e sobre as taxas de importação, 

impostos e taxas de exportação, impostos pagos ao agregado regional. 

As receitas fiscais geradas e as despesas de subsídios geradas no mercado internacional 

são calculadas de maneira análoga ao mercado doméstico. A diferença é que agora as taxas de 

impostos ou subsídios são definidos como a razão entre os preços de mercado para os preços 

mundiais. Se há um imposto de importação (subsídio), o preço de mercado é maior (menor) do 

que o preço mundial, de modo que o poder do imposto ad valorem é maior (menor) do que um. 

No caso de um imposto de exportação (subsídios), o preço de mercado está abaixo (acima) o 

preço mundial e o poder do imposto ad valorem é menor (maior) do que um. 

Neri, Vaz e Souza (2007) consideram que vazamentos (fluxos das contas endógenas 

para as contas exógenas) permitem o restabelecimento do equilíbrio após o impulso inicial dado 

por um gasto autônomo, sendo que esses vazamentos são cruciais para determinar o efeito 

multiplicador de um determinado impulso. A Figura 8 apresenta o fluxo circular simplificado 

resultante da expansão de uma transferência do governo, ela simplifica os impactos que 

programas de transferência de renda geram na economia. 
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Figura 8 – Fluxo circular da renda obtido com a expansão de uma transferência monetária 

Fonte: Neri, Vaz e Souza (2007). 

Pode-se observar na Figura 8 que uma transferência direta do Governo para as famílias 

mais pobres, via Bolsa Família, por exemplo, tem um primeiro efeito (direto) de aumentar a 

renda das famílias, e parte desse aumento na renda se transforma em consumo, sendo que a 

outra parte as famílias poupam e pagam impostos diversos. Uma vez que parte da renda se 

transforma em consumo, ela gera vários benefícios (indiretamente) para a economia, 

estimulando a produção, transformando-se em renda dos fatores, outra fonte renda das famílias, 

o que elevaria mais ainda a renda. É importante notar que, ao final de cada ciclo de efeitos 

indiretos, o aumento da renda das famílias é menor que o consumo interno adicional, uma vez 

que parte dos recursos vaza durante o processo produtivo, sob forma de importações e o 

pagamento de tributos diretos. 

 

2.7 EFICIÊNCIA E EQUIDADE 

 

Mesmo que a sociedade possua diversos recursos produtivos, os fatores de produção 

para efetivar a produção de todos os bens e serviços que ela necessita sempre serão escassos. 

Assim, sempre será necessário que se efetuem escolhas a fim de definir quais os bens e serviços 

deverão ser produzidos, de maneira similar, o cidadão comum, possuidor de um salário 

determinado, não tem condições de consumir tudo aquilo que deseja, tendo que escolher os 
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bens e serviços compatíveis com sua renda. Portanto, assume-se que as necessidades humanas 

são ilimitadas e o ser humano, por natureza, nunca está satisfeito com possui e os fatores de 

produção são limitados (VASCONCELOS e GARCIA, 2012). 

O conceito de necessidade humana nos remete a algo concreto, neutro e subjetivo, no 

entanto, define-se “necessidade humana” como qualquer manifestação de desejo que envolva a 

escolha de um bem econômico que seja capaz de contribuir para a realização individual do 

cidadão, sendo assim, o que se analisa é a existência de necessidades humanas a serem 

satisfeitas por bens econômicos, e não a visão filosófica das necessidades (SILVA e LUIZ, 

2010). 

Uma vez verificado o problema de escassez dos recursos na economia, a economia, 

enfrenta situações conflitantes, as pessoas enfrentam trade-offs. Uma situação considerada 

conflitante (trade-off) que a sociedade enfrenta é entre eficiência e equidade. Na maneira como 

são compreendidas usualmente os objetivos da eficiência, quando a sociedade obtém o máximo 

que pode de seus recursos escassos, e da equidade, quando os benefícios advindos desses 

recursos estão sendo distribuídos com justiça na sociedade, constantemente entram em conflito: 

a implementação de uma medida destinada a aumentar um dos objetivos pode resultar na queda 

do outro (MANKIW, 2012; LE GRAND, 1991). 

Usualmente são utilizadas duas principais definições de eficiência em economia: a 

eficiência técnica e a eficiência econômica. Na análise de eficiência técnica, assume-se que não 

seja possível gerar mais de um determinado produto sem que se sacrifique a quantidade 

produzida de algum outro produto. De acordo com a eficiência econômica (ótimo de Pareto), a 

partir do momento que a condição de algum indivíduo melhora, a condição de outro piora (SEN, 

2008).  

A equidade é um componente essencial para o desenvolvimento humano, as 

oportunidades devem ser iguais para todas as pessoas, a fim de que elas se favoreçam dos 

dividendos gerados pelo processo de crescimento econômico. A desigualdade talvez seja o 

maior empecilho para a camada mais pobre ter uma participação mais efetiva e assim se 

beneficiar de todo o processo (PNUD, 1996). 

Para Neves (1993), a economia pode estar em sintonia perfeita na sua vertente da 

eficiência, sem, contudo, guardar fidelidade aos princípios que norteiam a equidade, e assim, 

ser considerada uma economia socialmente injusta, o que se traduz em falhas de mercado, neste 

caso, existiria uma maior evidência da distância existente entre pobres e ricos.  

Pereira (2005) acredita que, visando alcançar a eficiência, o setor público pode atuar 

sobre: imperfeições da concorrência, externalidades, bens públicos e impostos. Para motivar e 
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alcançar a equidade, os governos podem buscar a repartição dos rendimentos, já que ao nível 

de uma economia de mercado puro do laissez–faire, os mercados evidenciam certa tendência 

para o enviesamento de distribuição, o que provoca desiguais níveis de rendimento e de 

consumo, e, assim, distribuições de rendimento consideradas socialmente injustas. Existem 

controvérsias sobre as diferentes formas de ajuda às famílias mais pobres, pois existe, 

efetivamente, a possibilidade de os governos utilizarem as ajudas para diferentes objetivos, 

podendo, assim, criar novas falhas de mercado.  

O sistema de tributos é o principal mecanismo para se obter recursos públicos em um 

sistema capitalista. Sendo assim, a tributação é uma das maneiras que o governo utiliza para 

conseguir recursos coletivamente, para, daí satisfazer as necessidades da população, sendo uma 

importante ferramenta na distribuição de renda de forma igualitária e eficiente (RIANI, 1994). 

Atendendo ao princípio de equidade, a distribuição do ônus tributário deve ser 

semelhante entre os indivíduos da sociedade, essa repartição pode ser avaliada com base nos 

benefícios que cada agente usufrui dos bens e serviços governamentais, ou a partir da 

capacidade individual de contribuição, em que cada indivíduo pagaria quantias que fossem 

proporcionais à suas capacidades de pagamentos (SANTOS, 2006). Sendo assim, uma 

economia pode ser considerada eficientemente igualitária quando, através dos comportamentos 

se consegue melhorar o bem-estar de um ou mais indivíduos, sem diminuir o nível de bem-estar 

a quem quer que seja (PEREIRA, 2005).  
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3. METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o instrumental analítico utilizado será de caráter 

quantitativo, um Modelo Aplicado de Equilíbrio Geral. Segundo Najberg, Rigolon e Vieira 

(1995), esse tipo de modelo apresenta aspectos de modelos macroeconômicos e dos modelos 

de insumo-produto, trata-se de modelos econômicos aplicados com o objetivo de captar todas 

as relações existentes no sistema econômico. São capazes de retratar tanto os efeitos diretos 

como os indiretos, causados por mudanças de políticas econômicas, assim como mudanças 

tecnológicas, distribuição de renda, impostos, subsídios, etc., portanto, a utilização desse 

modelo permite obter a variação total no nível de bem-estar econômico em resposta à um 

programa social de transferência de renda. 

Através de relações matemáticas, segundo Gurgel et al. (2013), os modelos aplicados 

de equilíbrio geral propõem-se a retratar a forma com que uma economia funciona. 

Diferentemente dos modelos de equilíbrio geral, existem também as análises feitas através de 

equilíbrio parcial, mas esse último método considera que a política gera impacto somente no 

setor ao qual foi implementada, desconsiderando outros setores da economia, e, assim, as 

estimativas e conclusões obtidas podem ser equivocadas e superestimadas.  As relações de 

Equilíbrio Geral demonstram o comportamento dos agentes econômicos em mercados de bens, 

serviços e fatores de produção. 

 

3.1 PROJETO DE ANÁLISE DE EQUILÍBRIO GERAL DA ECONOMIA BRASILEIRA 

(PAEG)6 

 

O PAEG é um conjunto analítico de equilíbrio geral estático., multirregional e 

multissetorial e teve sua elaboração baseada no GTAPinGAMS (Rutherford e Paltsev, 2000; 

Rutherford, 2005) que, por sua vez origina-se do GTAP (Hertel, 1997; GTAP, 2001). Existem 

algumas diferenças entre os dois modelos: diferentemente do GTAP, que utiliza a linguagem 

GEMPACK (Codsi e Pearson, 1988), o PAEG adotou a estrutura básica do modelo 

GTAPinGAMS, que foi elaborado como um problema de complementariedade não-linear, em 

linguagem de programação GAMS (General Algebraic Modeling System, Brooke et al., 1998), 

adicionalmente, no PAEG a base de dados7 referente à economia brasileira foi desagregada a 

                                                           
6 Baseado em: Pereira e Teixeira (2013) e Gurgel et. al. (2011) 
7 Maiores informações sobre a conciliação dos dados das matrizes regionais brasileiras estão disponíveis em 

www.paeg.ufv.br (TechnicalPappers nº 1,2 e 3) 
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fim de representar suas cinco grandes regiões (Centro Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste), 

mantendo intactos os dados do GTAP para as demais regiões do mundo, e os dados de fluxos 

comerciais entre o Brasil e as demais regiões do mundo. 

O modelo representa a produção e distribuição de bens e serviços na economia mundial. 

Cada região é representada por uma estrutura de demanda final, composta por despesas públicas 

e privadas com bens e serviços. O modelo se baseia no comportamento otimizador, quando 

consumidores buscam satisfazer ao máximo suas necessidades (maximização de bem-estar, 

sujeitos à restrição orçamentária), considerando fixos os níveis de investimento e a produção 

do setor público. 

Os setores produtivos combinam insumos intermediários e fatores primários de 

produção – capital, trabalho (qualificado e não qualificado), terra e recursos naturais – visando 

minimizar os custos, dada a tecnologia. A base de dados inclui os fluxos bilaterais de comercio 

entre países e regiões, assim como os custos de transporte, tarifas de importações e impostos 

(ou subsídios) às exportações. 

Os índices de conjuntos representados no modelo estão descritos no Quadro 2. 

Quadro 2 – Índices de conjuntos da base de dados do PAEG 

Índice Descrição 

i,j Setores e bens 

r,s Países e regiões 

f ϵ m Fatores de produção de mobilidade livre dentre de cada região: trabalho 

qualificado, trabalho não qualificado e capital 

f ϵ s Fatores de produção fixos: terra e outros recursos naturais 

Fonte: Teixeira, Pereira e Gurgel (2013). 

 

A estrutura geral do modelo do PAEG é apresentada na Figura 9, em que, os fluxos de 

mercados de fatores e de bens são representados por linhas sólidas ou pontilhadas, enquanto os 

pagamentos de impostos são representados pelas linhas tracejadas irregulares. 
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Figura 9 – Fluxos do PAEG 

Fonte: Pereira, Teixeira e Gurgel (2013). Adaptado pelo autor. Obs.: siglas explicitadas no texto 

 

Na Figura 9 a produção doméstica (vomir) está distribuída entre exportações (vxmdirs), 

serviços de transporte internacional (vstir), demanda intermediária (vdfmijr), consumo privado 

(vdpmir), investimento (vdimir) e consumo do governo (vdgmir). A identidade contábil referente 

à produção doméstica é representada pela seguinte equação: 
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Em que: 

Yir é a produção do bem i na região r; 

Cr é o consumo privado da região r; 

Ir é o investimento da região r; 

Gr é o consumo público da região r;  

Mjr é a importação do bem j pela região r; 

HHr é o agente consumidor representativo (doméstico) da região r; 

GOVTr é o setor público (governo) da região r; 

FTsr é uma atividade na qual os fatores de produção específicos são alocados para setores 

particulares; 
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iririr

j

ijr

s

irsir dimvvdgmvdpmvdfmvxmdvom                           (1) 

Bens importados (vimir) são utilizados no consumo intermediário (vifmijr), no consumo 

privado (vipmir) e no consumo do governo (vigmir), portanto: 

irir

j

ijrir vigmvipmvifmvim              (2) 

Na produção de Yir incluem-se insumos intermediários, tanto domésticos como 

importados, fatores de produção móveis (vfmfir, f, m) e consumo do governo (agente público) 

(vdgmir). A renda dos fatores de produção é distribuída ao agente representativo. O equilíbrio 

do mercado de fatores de produção é dado pela seguinte equação (onde o valor do pagamento 

dos fatores de produção é relacionado com a renda destes): 

 
i

frfir evomvfm               (3) 

 As condições de equilíbrio nos mercados internacionais (entre oferta e demanda) 

implicam que as exportações do bem i pela região r (vxmirs) se igualem às importações do 

mesmo bem por todos os outros parceiros comerciais (vxmdirs), da seguinte forma: 


s

irsir vxmdvxm               (4) 

A oferta agregada do serviço de transporte j, vt, é igual ao valor dos serviços de 

transporte nas exportações: 


r

jrj vstvt                         (5) 

 No mercado de serviços de transporte, o equilíbrio entre oferta e demanda, iguala a 

oferta desses serviços à soma dos fluxos bilaterais de serviços de transporte adquiridos nas 

importações de bens, vtwrjisr: 


r

jisrj vtwrvt               (6) 

Os fluxos de impostos consistem de impostos indiretos na produção e exportação (Rir
Y), 

no consumo (Rr
C), na demanda do governo (Rr

G) e nas importações (Rir
M). A renda do governo 

ainda inclui impostos diretos ao agente representativo, HH, representados por Rr
HH, bem como 

as transferências ao exterior, vbr. Sendo assim, a restrição orçamentária do governo pode ser 

descrita como: 

  
i i

r

HH

r

M

ir

G

r

C

r

Y

irr vbRRRRRvgm           (7) 
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A restrição orçamentária do agente representativo, HH, relaciona a renda dos fatores de 

produção, descontada dos pagamentos de impostos, com as despesas de consumo e 

investimento privado, como segue: 

 
f

rr

HH

rfr vimvpmRevom              (8) 

Nas identidades anteriores, visualizamos o equilíbrio de mercado (oferta se iguala à 

demanda para todos os bens e fatores de produção) e o balanço de renda (renda líquida se iguala 

a despesas líquidas). Um terceiro conjunto de equações representam os lucros operacionais 

líquidos nos setores da economia. Considerando uma economia em competição perfeita e 

retornos constantes à escala, em que os custos com insumos intermediários e fatores de 

produção e igualam ao valor da produção, e os lucros econômicos, a zero. Essa condição é 

aplicada a cada um dos setores produtivos e atividades. 

A condição de equilíbrio da produção iguala o valor do produto agregado (vomir) à soma 

dos pagamentos dos fatores primários líquidos do imposto (vfmfir) mais a soma as demandas 

intermediárias agregadas importadas (vifmjir) e domésticas (vdfmjir) e os impostos dobre a 

produção (Rir
Y): 

 
f

ir

Y

irjirjir

f

firir vomRvdfmvifmvfmY )(:                                            (9) 

O valor total das importações (vimir) deve ser igual ao valor das exportações das 

mercadorias (vxmdisr) mais a soma dos serviços de transporte internacional (vtwrjisr) e as tarifas 

de importação (Rir
M), da seguinte maneira: 

  
s j

ir

M

irjisrisrir vimRvtwrvxmdM )(:          (10) 

A condição de equilíbrio do consumo privado é estabelecida na igualdade entre a 

despesa privada (vpmr) e a soma das demandas doméstica (vdpmir) e importada (vipmir) 

agregadas acrescidas dos impostos sobre o consumo privado (Rir
C): 

 
i

r

C

iririrr vpmRvipmvdpmC )(:                     (11) 

No consumo do governo, o equilíbrio exige que a despesa do governo (vgmr) seja igual 

às demandas agregadas do governo domésticas (vdgmir) e importadas (vigmir) acrescidas dos 

impostos sobre o consumo do governo, da seguinte forma: 

 
i

r

G

iririrr vgmRvigmvdgmG )(:                     (12) 

A condição de equilíbrio do investimento iguala o valor total dos investimentos (vimr) 

à soma do valor doméstico dos investimentos (vdimir), como segue: 
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i

rirr vimvI dim:             (13) 

O equilíbrio no mercado de fatores implica que a igualdade da renda dos fatores (evomfr) 

deve ser igual ao valor dos pagamentos dos fatores, da seguinte maneira: 


i

frfrfr vfmevomFT :    sf            (14) 

No setor de transportes, o valor das margens de comércio internacional deve ser igual 

tanto ao serviço de transporte internacional, quanto ao valor das vendas internacionais de 

transporte: 

 
r irs

jirsjjrf vtwrvtvstYT :           (15) 

As relações apresentadas anteriormente mostram as identidades econômicas do modelo, 

contudo, não descrevem o comportamento dos agentes econômicos. Para entender o 

funcionamento do modelo, é preciso descrever como os agentes e setores se comportam8. A 

Tabela 2 apresenta as variáveis endógenas que representam os níveis de atividade. 

Tabela 2 - Variáveis endógenas que representam níveis das atividades e preços de bens e fatores. 

Variáveis Descrição 

Cr Demanda agregada dos agentes privados 

Gr Demanda agregada do setor público 

Yir Produção 

Mir Importações agregadas 

FTfr Transformação de fatores 

YTj Serviços de transporte internacional 

PCr Índice de preços do comércio privado 

PGr Índice de preços da provisão do governo 

PYir Preço da oferta doméstica, bruto de impostos indiretos à produção 

PFF
fr Preço dos fatores para trabalho, terra e recursos naturais 

PFS
fir Preço do fator primário específico no setor 

PTj Custo marginal dos serviços de transporte 

Fonte: Gurgel et al. (2003) 

 

Os setores produtivos combinam insumos intermediários e fatores primários de 

produção, a fim de minimizar custos, dada a tecnologia. Apresenta-se na Figura 10 a “árvore 

                                                           
8 A descrição completa encontra-se em Rutherford (2005) 
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tecnológica” que representa o bloco de oferta de 𝑌𝑖𝑟 e descreve as tecnologias assumidas pelas 

firmas nas indústrias do modelo. 

 

 

 

 

 

 

esubva(j): elasticidade de substituição entre os fatores de produção que compõem o valor adicionado. 

esubd(i):  elasticidade de substituição entre os fatores domésticos e importados. 

Figura 10- Árvore tecnológica da estrutura produtiva do PAEG 

Fonte: Adaptado de Teixeira, Pereira e Gurgel (2013) 

 

Observa-se na Figura 10 que a oferta das firmas é definida por um problema de 

otimização e objetiva-se a minimização dos custos unitários, a partir da combinação de insumos 

primários de produção e insumos intermediários, domésticos e importados. Em um primeiro 

momento as firmas decidem a combinação de fatores primários que será empregada 

(𝑝𝑦(𝑠𝑓,𝑗,𝑟)) e (𝑝𝑓(𝑚𝑓,𝑟)), sendo que a decisão é tomada com base na elasticidade de 

substituição entre os fatores da produção que compõem o valor adicionado (𝑒𝑠𝑢𝑏𝑣𝑎(𝑗)). 

Depois, as empresas adquirem cestas de insumos intermediários, decidindo entre bens 

domésticos e importados (𝑝𝑦(𝑖,𝑟)) levando em conta a elasticidade de substituição (𝑒𝑠𝑢𝑏𝑑(𝑖)). 

O produto final é representado por (𝑝𝑦(𝑗,𝑟)).   

O bloco de produção pcbra (r) representa a combinação de bens e serviços para consumo 

das famílias do modelo.  Este bloco combina commodities domésticas (py) e importadas (pm) 

para formar um índice agregado de consumo (pc) para cada uma das 10 classes de de famílias 

fam em cada região r do subconjunto bra de regiões brasileiras. Isso significa que é possível 

representar as preferências no consumo específicas de cada classe de família. Na Figura 11 

observa-se a árvore tecnológica do bloco pcbra (r,fam). 

 

 

 

 

 

 

py(i,r) .... ..... ..... ...... 

py(sf,j,r) .... .... pf(mf,r) 
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esubd(i):  elasticidade de substituição entre as commodities domésticas e importadas. 

Figura 11 – Árvore tecnológica do bloco de produção pcbra (r,fam) 

Fonte: Gurgel (2015), elaborado pelo autor. 

A arvore tecnológica do bloco do consumo regional agregado, específico para as 

famílias nas regiões brasileiras é apresentado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Árvore tecnológica do bloco de produção pc(r) dividido entre as famílias. 

Fonte: Gurgel (2015), elaborado pelo autor. 

 

Esse bloco agrega a cesta de consumo total de cada família de uma mesma região em 

um único consumo total regional, precificado pelo índice de preço ao consumidor pc(r). O 

consumo de cada família depende de sua formulação da renda (ativada pela chave “inc_bra”). 

A soma do consumo de cada classe de renda da região forma o consumo total de r. Dessa forma, 

se um choque qualquer que aumente a remuneração de um fator específico, aumenta o 

orçamento das famílias que possuem na formulação da renda tal fator, aumentando o consumo 

daquela classe de renda. 

O bloco de produção do consumo agregado do governo, bloco g, que como o bloco de 

consumo das famílias, combina commodities domésticas (py) e importadas (pm) para formar 

um índice agregado de consumo do governo (pg), a arvore tecnológica desse bloco pode ser 

analisada na Figura 13. 
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Figura 13 – Árvore tecnológica do bloco de produção pg (r) 

Fonte: Gurgel (2015), elaborado pelo autor. 

 

O bloco de produção do setor m agrega as importações bilaterais com origem em 

diferentes regiões e os gastos com transportes no comércio, a árvore tecnológica do bloco pode 

ser observada na Figura 14. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Figura 14 – Árvore tecnológica do bloco de produção pm (i,r) 

Fonte: Gurgel (2015), elaborado pelo autor. 

 

Esse bloco mostra que o agregado de importações do bem i pela região r (precificado 

por pm (i,r)) é formado pelas commodities produzidas nas diversas regiões s (precificadas por 

py(i,s)), considerando os subsídios e impostos às exportações (rtxs(i,s,r)) nas regiões produtoras 

s com destino à região importadora r e as tarifas às importações (rtms(i,s,r)) cobradas pela 

região importadora r dos bens com origem na região s. 

A Figura 15 representa o bloco de produção (𝑓𝑡𝑟) responsável pela alocação de fatores 

entre regiões diferentes, em resposta a mudanças na economia. 

 

 

 

 

 

 

py(i,r) .... ..... ..... ...... 

i.tl=esubd(i) 

.... 

pg(r) 

pm(i,r) 

s : esubm(i) 

s.tl:0 (i) 

py(i,s) pt(j) ... ... ... ... ... ... 



56 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

𝜎 = Elasticidade de transformação entre os fatores das diferentes regiões. 

Figura 15 - Árvore tecnológica da estrutura do bloco de alocação de fatores do PAEG 

Fonte: Gurgel et al (2003), adaptado pelo autor. 

 

Nesse bloco, as dotações de um tipo de fator (𝑓) advindas de todas as regiões estão 

disponíveis como insumos, para serem transformadas em fatores regionais que serão utilizadas 

especificamente em cada uma das regiões. O símbolo 𝜎 determina a elasticidade de 

transformação entre os fatores das diferentes regiões. Os insumos (fatores) apresentados tem 

elasticidade de substituição igual à zero, ou seja, Leontief.  

Essas elasticidades definem que os fatores das diferentes regiões são sempre 

combinados em proporções fixas, de acordo com a dotação regional inicial, e então distribuídos 

para as diversas regiões considerando uma função Cobb-Douglas de transformação entre as 

regiões, ou seja, não é possível o livre movimento do capital ou trabalho de uma região para 

outra, diante de diferenças nas remunerações dos fatores, uma vez que as características e 

composição dos fatores de cada região não são exatamente iguais. Contudo, esse bloco permite 

representar algum grau de mobilidade de fatores entre regiões, na medida em que uma mudança 

na remuneração relativa de uma região em relação às demais tende a atrair trabalho e capital 

das demais regiões do país.  

A produção de Yir é caracterizada pela escolha de insumos à partir da minimização de 

custos unitários, representada pelo seguinte problema de otimização: 
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Em que as variáveis de decisão correspondem aos dados do equilíbrio inicial (ou de 

“benchmark”) com a letra inicial "𝑑" no lugar da letra "𝑣". Dessa forma, 𝑣𝑑𝑓𝑚𝑗𝑖𝑟 representa a 

demanda intermediária de benchmark do bem 𝑗 na produção do bem 𝑖 na região 𝑟, enquanto 

𝑑𝑑𝑓𝑚𝑗𝑖𝑟 representa a variável de demanda intermediária, que corresponde ao equilíbrio do 

problema de decisão da produção. 

 O problema de otimização apresentado acima, define uma função de produção com 

elasticidade de substituição constante (CES), em que componentes do valor adicionado (fatores 

primários de produção) podem ser substituídos, sendo tal processo determinado a partir de uma 

elasticidade de substituição representada pelo parâmetro 𝑒𝑠𝑢𝑏𝑣𝑎𝑗 no modelo. Os insumos 

intermediários e o valor adicionado são combinados a partir de uma função Leontief, em que 

não podem ser substituídos uns pelos outros. Cada insumo intermediário 𝑗, nessa função 

Leontief, é uma combinação entre uma parcela doméstica e importada do mesmo bem 𝑗, a partir 

de uma função CES de elasticidade de substituição, representada pelo parâmetro 𝑒𝑠𝑢𝑏𝑑𝑖. 

O consumo da administração pública é representado, no modelo, por uma agregação 

Leontief, composta por bens domésticos e importados. Os diferentes bens compostos não são 

substituíveis entre si, contudo, componentes domésticos e importados de cada bem respondem 

a preços e são substituíveis, como descrito pela elasticidade esubdi. O consumo do agente 

privado pode ser representado por um problema de minimização do custo de dado nível de 

consumo agregado, como segue: 

 
v
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iririr

pd

tris
dipmddpm
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,

     (21) 

Sujeito a: irr CdipmddpmH ),(       (22) 

A demanda final do modelo é caracterizada por uma função Cobb-Douglas entre bens 

compostos, formados pela agregação de bens domésticos e importados. As relações 

matemáticas apresentadas anteriormente descrevem os diversos processos de otimização que 

ocorrem no modelo de equilíbrio geral a ser utilizado no presente estudo. Além dessas relações 

vale ressaltar que as condições de equilíbrio entre oferta e demanda nos mercados, lucro zero e 
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equilíbrio entre renda e despesas dos agentes completam o processo de equilíbrio 

computacional.   

 

3.1.1 A avaliação de mudanças no nível de bem-estar econômico 

 

No modelo PAEG, a mensuração dos resultados é dada através de parâmetros e de 

cálculos dos impactos do cenário implementado. A medida de variação equivalente é parâmetro 

que armazena o resultado da mudança percentual no bem-estar, esta medida possibilita indicar 

o aumento na utilidade dos consumidores domésticos em termos de aumento do consumo. A 

variável C, que denota o nível de atividade do bloco de produção do consumo privado, 

representa o índice de bem-estar do modelo. A fórmula (23) é utilizada para calcular a mudança 

em bem-estar para cada país e região na forma de variação equivalente em termos percentuais.  

0

0

0 )(
RA

U

UU
VE

f 
          (23) 

Em que VE representa a variação equivalente, 𝑈𝑓 representa o nível de utilidade final, 

𝑈0 representa o nível de utilidade inicial e 𝑅𝐴0 representa renda do agente privado no equilíbrio 

inicial. Assim, essa equação representa a renda que o consumidor necessita para manter o 

mesmo nível de consumo. Aumentos de bem-estar são representados por valores positivos e 

reduções, por valores negativos (VARIAN, 1992). 

 

3.1.2 Regras de fechamento do PAEG 

 

O fechamento do modelo PAEG considera fixa a oferta total de cada fator de produção, 

mas garante mobilidade entre os setores, dentro de uma região. A mobilidade pode ser total, 

parcial ou inexistente, e o presente estudo fará uma análise para as três situações. O fator terra 

é específico aos setores agropecuários, enquanto recursos naturais são específicos a alguns 

setores (de extração de recursos minerais e energia).  

O modelo considera que não há desemprego; portanto, os preços dos fatores são 

flexíveis. Pela ótica da demanda, investimentos e fluxos de capitais são mantidos fixos, bem 

como o saldo do balanço de pagamentos. Dessa forma, mudanças na taxa real de câmbio devem 

ocorrer para acomodar alterações nos fluxos de exportações e importações após os choques. O 

consumo do governo poderá alterar com mudanças nos preços dos bens, assim como a receita 

advinda dos impostos estará sujeita a mudanças no nível de atividade e no consumo. 
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3.2 FONTE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

3.2.1 A base de dados do PAEG 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a base de dados do PAEG 

regionalizada para a economia brasileira para o ano de 2011 – PAEG 4.0, compatível com a 

base de dados 9.0 do GTAP9. A base de dados do GTAP apresenta matrizes Insumo-Produto 

(MIP) para 140 países/regiões, incluindo o Brasil, 57 setores e cinco fatores primários. 

 

3.2.1.1 Procedimento para atualização da Matriz Insumo-Produto 

 

A atualização da Matriz Insumo-Produto regionalizada foi feita a partir da evolução do 

Valor Adicionado Bruto das grandes regiões e estados, entre os anos de 2004 e 2011, valores 

obtidos no Sistema de Contas Regionais (IBGE, 2012). Em seguida, calculou-se as demandas 

finais regionais por produto, para o ano de 2011. Como não existem taxas de crescimento para 

todas as atividades econômicas, algumas delas (Produtos Alimentares, Indústria Diversas e 

Serviços foram obtidas residualmente, retirando-se da taxa de crescimento da demanda final 

regional a soma das outras taxas de crescimento existentes). 

Considerando a hipótese de que os coeficientes técnicos da MIP mantenham-se fixos, é 

possível obter o vetor do Valor Bruto da Produção atualizado para o ano de 2011, da seguinte 

forma: 

'1' .]1[ YAX  ,           (24) 

onde, Y’ é o vetor de demanda final regional, atualizado para o ano de 2011; A, é a matriz dos 

coeficientes técnicos de 2004; obtendo X’, que é o vetor de Valor Bruto da Produção para o ano 

de 2011. 

Existe a flexibilidade de se obter diferentes agregações de países e produtos, de acordo 

com os objetivos da pesquisa. No presente estudo será mantida a agregação original do PAEG. 

A Tabela 3 mostra a agregação entre regiões e setores no PAEG. 

 

 

 

 

                                                           
9 Os leitores interessados poderão consultar http://www.gtap.agecon.purdue.edu 
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Tabela 3 – Agregação entre setores e regiões para o PAEG. 

Setores Regiões 

Arroz (pdr) Brasil – Região Norte (NOR) 

Milho e outros cereais (gro) Brasil – Região Nordeste (NDE) 

Soja e outras oleaginosas (osd) Brasil – Região Centro-Oeste (COE) 

Cana-de-açúcar, beterraba, indústria do açúcar (c_b) Brasil – Região Sudeste (SDE) 

Carnes e animais vivos (oap) Brasil – Região Sul (SUL) 

Leite e derivados (rmk) Resto do Mercosul (RMS) 

Outros produtos agropecuários (agr) Venezuela (VEM) 

Produtos alimentares (foo) Estados Unidos (USA) 

Indústria Têxtil (tex) Resto do Nafta (RNF) 

Vestuário e calçados (wap) Resto da América (ROA) 

Madeira e mobiliário (lum) Europa (EUR) 

Papel, celulose e indústria gráfica (ppp) China (CHN) 

Químicos, indústria da borracha e plásticos (crp) Resto do mundo (ROW) 

Manufaturados (man)  

Eletricidade, gás, distribuição água (siu)  

Construção (cns)  

Comércio (trd)  

Transporte (otp)  

Serviços e administração pública (adm)  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.2 Dados de programas sociais de transferência de renda 

 

Os dados referentes ao alcance do Programa Bolsa Família em cada região foram 

obtidos junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2015), os 

dados relativos ao montante gasto com o PBF em cada região foram obtidos nos relatórios da 

Controladoria Geral da União (CGU, 2015), e o montante da renda das famílias proveniente do 

PBF foi obtido da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009 (IBGE, 2010). 

 

3.2.3 Desagregação por níveis de renda 

 

A desagregação dos domicílios brasileiros no modelo permite avaliar os impactos 

distributivos de políticas sociais de transferência de renda e não somente os efeitos agregados. 

Ainda que os dados do PAEG se baseiam na matriz de insumo-produto brasileira de 2011. 

Para atualizar os dados de despesas das famílias para o ano de 2011, utilizou-se dados 

de pesquisa do IBGE sobre despesas familiares de 2008-2009, a última disponível, para elaborar 

informações desagregadas, por porcentagem, para os domicílios no Brasil, e assim, formular as 

despesas de 2011, ano base do PAEG.  
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3.2.3.1 Dados dos rendimentos das famílias 

 

Para a obtenção dos rendimentos das famílias de cada região utilizou-se os arquivos da 

POF 2008-200910, desagregando a formulação da renda por classe de renda, observando a 

proporção para cada família, e atualizando para o ano de 2011, dividindo a formulação da renda 

entre renda do capital, do trabalho, transferências, aposentadoria e poupança, as classes de renda 

foram definidas da seguinte forma: 

Classe 1 -- até R$ 400,00 

Classe 2 -- mais de R$400,00 até R$600,00 

Classe 3 -- mais de R$600,00 até R$1000,00 

Classe 4 -- mais de R$1000,00 até R$1200,00 

Classe 5 -- mais de R$1200,00 até R$1600,00 

Classe 6 -- mais de R$1600,00 até R$2000,00 

Classe 7 -- mais de R$2000,00 até R$3000,00 

Classe 8 -- mais de R$3000,00 até R$4000,00 

Classe 9 -- mais de R$4000,00 até R$6000,00 

Classe 10 -- mais de R$6000,000 

A renda foi desagregada por classe de renda de forma a não alterar os dados originais 

de renda liquidas das famílias por região, que inclui: a) a renda dos fatores primários; b) 

transferência entre governo e famílias; c) poupança das famílias (se negativa significa que as 

famílias estão “emprestando” ao sistema financeiro, e não estão utilizando para consumir, se 

positivo, significa que as famílias estão devendo, ou seja, pegando emprestado para consumir). 

A estratégia para desagregar a renda líquida das famílias por região na base de dados do PAEG 

foi a seguinte: 

- Distribuir os dados originais do PAEG de renda de cada fonte (Capital, Trabalho e 

Transferências) de acordo com a parcela de cada uma dessas fontes por família no total da fonte 

de renda das famílias da região. A parcela de cada uma das fontes foi obtida pela desagregação 

da formulação da renda da POF 2008-2009; 

                                                           
10 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_aquisicao/pof20082009_aqu

isicao.pdf 
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- Após aplicar a parcela dessas fontes para obter a renda de cada uma das fontes para 

cada família, somou-se a renda de todas essas fontes para cada família, a fim de definir a renda 

bruta das famílias; 

- Como a renda líquida deve ser igual ao total consumido, assim, calculou-se a 

diferença entre o consumo e a renda bruta das famílias, essa diferença foi considerada a 

poupança (ou dívida) de cada família. 

A formulação da renda das famílias (trabalho, capital, aposentadoria, transferências e 

poupança pode ser observado na Tabela A1, no Apêndice A). 

 

3.2.3.2 Dados do consumo das famílias 

 

O consumo das famílias foi extraído da POF 2008-2009 para cada região (Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) de acordo com cada classe de renda adotada, no formato 

de 110 produtos, e agrupados para os setores do PAEG, o agrupamento foi feito levando em 

conta os setores do GTAP. O consumo das famílias dividas em classes de renda nas regiões 

brasileiras pode ser observado no Apêndice A2.  

Para quebrar o consumo agregado das famílias no PAEG em consumo por classe de 

renda, visando não alterar os dados originais de consumo total por região, foi calcular, com base 

nos dados extraídos da POF 2008-2009 sobre o consumo das famílias, a participação de cada 

família no total consumido de cada bem pelo conjunto das famílias. Aplicou-se essa 

participação ao valor do consumo das famílias no PAEG, para tirar a porcentagem, permitindo 

assim, preservar os dados originais sobre o quanto é consumido de cada bem tanto pelo total 

das famílias como do total de consumo das famílias. 

 

3.2.4 Cenário Analítico 

 

Foram adicionadas ao modelo computável do PAEG (Apêndice B1) duas “chaves” para 

ativar a desagregação das famílias (de cada região, divididas em classe de renda) por consumo 

e formulação da renda, respectivamente fam_bra(bra) e inc_bra(bra), que devem estar ativadas 

para o funcionamento do modelo analisado. Para que fosse possível aplicar alterações 

(“choques”) que alterassem as transferências do governo para as famílias das regiões no 

modelo, criou-se o parâmetro trans_shck(fam,bra). 

Choques utilizando o parâmetro trans_shck maiores que 1, significam um aumento da 

transferência do governo, via programas sociais para as famílias, e menores que 1, significam 
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uma redução das transferências do governo para as famílias, podendo ser especificado no 

momento do choque a região e a classe de renda atingida, por exemplo: o choque 

trans_shck(“F3”, “sul”) = 0,75 reduz em 25% os transferências do governo para a classe de 

renda três da região Sul; enquanto o choque trans_shck(“F1”, “nde”) = 1,25 aumenta as 

transferências via programas sociais diversos da classe de renda um da região Nordeste em 

25%. 

A maneira adotada para avaliar o impacto do Bolsa Família sobre o bem-estar 

econômico de cada classe de renda de famílias das regiões brasileiras, após analisar os dados 

iniciais do modelo, sem nenhum choque, foi a de verificar a parcela que o Programa tem nas 

transferências do governo para cada família e retirar essa parcela das transferências (Apêndice 

B2). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA FORMULAÇÃO DA 

RENDA DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO 

 

O Programa Bolsa Família foi retirado de cada classe de renda de acordo com sua 

parcela no total da renda das transferências do governo via programas sociais para cada classe 

de renda, de cada região do Brasil. A magnitude da retirada (o choque aplicado) dessa 

transferência pode ser observada na Tabela 4. 

Tabela 4 – Participação do Programa Bolsa Família no total das transferências via programas 

sociais* para as famílias das regiões brasileiras 

Classe de 

renda 
COE NDE NOR SDE SUL 

1ª 20,31% 57,39% 42,62% 23,12% 12,09% 

2ª 11,98% 39,91% 46,73% 19,62% 14,02% 

3ª 17,86% 28,09% 27,00% 17,08% 10,06% 

4ª 8,97% 17,72% 23,37% 13,91% 8,05% 

5ª 7,21% 14,31% 17,32% 6,8% 3,60% 

6ª 5,57% 9,22% 12,32% 5,31% 3,43% 

7ª 2,63% 5,46% 8,02% 1,77% 1,28% 

8ª 1,95% 2,71% 4,69% 1,03% 0,56% 

9ª 0,61% 2,18% 2,52% 0,45% 0,67% 

10ª 0,28% 0,70% 0,64% 0,09% 0,13% 
Onde NOR é a região Nordeste; NDE é a região Nordeste; COE é a região Centro-Oeste; SDE é a região Sudeste; SUL é a região Sul. 
* Transferências de renda de programas sociais federais de acordo com a POF (2008-2009): Bolsa Família; Benefício de Prestação 

Continuada e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Por ser um programa social destinado à famílias de baixa renda, o Programa Bolsa 

Família deve reduzir sua participação na renda das famílias atrelada a programas sociais de 

transferência do governo na medida que as classes das famílias vai aumentando, no entanto, 

uma vez que o programa é disponibilizado de acordo com a renda per capta, é compreensível 

que essa participação diminua (a 0,09%, por exemplo), mas não chegue à zero, na medida que 

ocorre a seguinte situação: famílias de certa região podem ser maiores, logo a renda familiar da 

última classe de renda, sendo dividida pelos membros de cada família asseguram o benefício 

cedido pelo governo. 

Pode-se observar na Tabela 4 que, de um modo geral, as famílias de todas as classes de 

renda recebem o Programa Bolsa Família, isso ocorre, pois, o Bolsa Família é repassado para 
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as famílias pela renda per capta, e a Pesquisa de Orçamento Familiar traz os dados como renda 

total da unidade familiar. Analisando a tabela, observa-se que as famílias das classes de renda 

de 1 a 6 possuem uma parcela significativa de transferências vindas do programa Bolsa Família, 

entre 12,32% e 57,39% do total das transferências do governo para as famílias. As regiões onde 

as famílias mais pobres dependem mais do programa são Nordeste e Norte, a região onde o 

programa tem menos incidência nas transferências é a região Sul, com menos de 13% das 

transferências para as famílias mais pobres provenientes do Bolsa Família. 

Entre as famílias da primeira classe de renda, aquelas com a renda de até R$ 400,00, 

são, por serem as mais pobres, as mais beneficiadas com o Programa Bolsa Família, sendo que 

as famílias da região Nordeste, são as que mais recebem o benefício, que representa 57,39% do 

total das transferências do governo via programas sociais diversos, as famílias com a segunda 

maior parcela do programa nas transferências são as famílias do Norte, com 42,62%. Nas 

demais regiões, a participação do Bolsa Família nos programas sociais, são menores que 24%, 

o maior é da região Sudeste, com 23,12%, seguido de Centro-Oeste, 20,31% e a região Sul, 

com 12,09% referente ao programa Bolsa Família dentre os programas sociais diversos. 

As famílias com rendas maiores que R$400,00 à R$600,00, recebem, do total das 

transferências do governo via Bolsa Família entre 46,73% e 11,98%, sendo que a região com a 

maior parcela do programa dentre as transferências é a região Norte, e as com menor 

participação são as famílias da região Centro-Oeste. As famílias da região Nordeste recebem, 

entre os programas sociais, 39,91% de Bolsa Família, sendo essa a segunda maior participação 

nas famílias dessa classe de renda, seguida de Sudeste, com 19,62% e Sul, com 14,02%.  

No que se refere às famílias com as rendas entre R$ 600,00 e R$1000,00, as que tem na 

formulação da renda referente às transferências de programas diversos uma maior parcela do 

Bolsa Família são as famílias da região Nordeste, com 28,09%, seguido das famílias da região 

Norte, com uma parcela de 27,00%. As demais regiões apresentam uma participação do Bolsa 

Família inferior à 18%, sendo que as famílias da região Centro-Oeste possuem 17,86%, as 

famílias do Sudeste, 17,08% e as do Sul possuem 10,06% da renda dos programas sociais 

vinculados ao Bolsa Família. 

As famílias com rendas maiores que R$ 1000,00 até R$1200,00, as da quarta classe de 

renda, possuem a maior parcela do Bolsa Família nos programas sociais diversos do governo 

na região Norte, com 23,37%, até essa classe de renda o programa é importante na formulação 

de renda das famílias da região, com uma participação ainda acima de 20% a na formulação da 

renda proveniente das transferências do governo. Nas demais regiões a participação do Bolsa 

Família está entre 13,91%, na região Sudeste e 17,72%, na região Nordeste, no entanto, ainda 
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se trata de uma parcela significativa. Nas regiões Centro-Oeste (8,97%) e Sul (8,05) a 

participação do programa Bolsa Família na renda das famílias pertencente a programas sociais 

diversos está abaixo de 10%. 

As famílias da quinta classe de renda, com renda familiar maior que R$ 1200,00 e R$ 

1600,00, possuem uma maior participação do programa Bolsa Família na renda das 

transferências via programas sociais na região Norte, com 17,32%, seguida das famílias da 

região Nordeste com 14,31%. Nas demais regiões a participação do Bolsa Família não 

ultrapassa 8%, sendo que a maior é na região Centro-Oeste, 7,21%, seguido da região Sudeste, 

6,80% e as famílias que recebem uma menor participação do Bolsa Família são as do Sul, com 

3,60%. 

As famílias pertencentes à sexta classe de renda, com renda entre mais que R$ 1600,00 

e R$ 2000,00, da região Norte é a que tem maior participação do Programa Bolsa Família nas 

transferências do governo para as famílias, com 12,32%, uma porcentagem elevada se 

comparada as demais regiões, que tem as participações para as famílias dessa classe de renda 

inferiores à 10%, sendo que a segunda maior parcela está na região Nordeste, com 9,22%, 

seguida da região Centro-Oeste, com 5,57% de participação, região Sudeste, com 5,31%, e com 

a menor incidência do Programa Bolsa família nas transferências do governo para as família, a 

região Sul, com 3,43%. 

As transferências de renda das famílias da sétima classe, com rendas familiares maiores 

que R$ 2000,00 até R$ 3000,00, com a maior parcela do Bolsa Família está na região Norte, 

com 8,02%, seguida das famílias da região Nordeste, com 5,46% de parcela do programa Bolsa 

Família nas transferências, região Centro-Oeste, com 2,63%, região Sudeste, com 1,77% e a 

região Sul, com 1,28%.  

As famílias da oitava classe de renda, com rendas maiores que R$3000,00 até R$ 

4000,00, têm, no máximo, 4,69% das transferências do governo para as famílias atrelados ao 

Bolsa Família, e também são as famílias da região Norte, e, no mínimo, 0,56%, da região Sul. 

Nas demais regiões a participação do programa na renda de transferência é menor do que 3%, 

sendo as famílias do Nordeste, as que contam com a segunda maior parte do benefício dentre 

os programas do governo, 2,71%. 

As famílias com renda familiar maior que R$ 4000,00 até R$6000,00, pertencentes à 

nona classe de renda, com exceção da região Norte (2,52%) e da região Nordeste (2,18%), 

possuem uma participação do Bolsa Família nas transferências do governo via programas 

sociais inferior à 1%, sendo o menor valor o das famílias da região Sudeste, com um valor 

menor do que 0,5%. As famílias com renda familiar superior a R$6000,00, da décima classe de 
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renda, contam com menos de 1% na participação do Bolsa Família na formulação da renda de 

programas sociais do governo, sendo a maior parcela da região Nordeste, 0,70% e a menor, da 

região Sudeste, 0,09%. 

De uma maneira geral, as famílias da região Norte são as que recebem uma maior parte 

dos programas sociais diversos vindos do Bolsa Família, no entanto, das famílias com uma 

menor renda familiar, as com rendas de até R$ 1000,00 a região Nordeste é a região onde a 

participação do Bolsa Família nos programas sociais é a mais elevada em duas classes de renda, 

a primeira e a terceira, sendo que na segunda classe de renda a região Norte possuí a maior taxa. 

As famílias mais pobres em todas as regiões são as que recebem maior parcela do 

benefício do Programa Bolsa Família para a formulação da renda dos programas sociais, 

corroborando com Hoffman (2007), quando afirma que “outros rendimentos” das famílias são 

compostos essencialmente por programas de transferência de renda, o que vai de encontro com 

a afirmação de Ferraz (2008), que concorda que as contribuições dos programas sociais de 

transferência de renda buscam a redução da desigualdade, sendo que o motivo do sucesso do 

Programa Bolsa Família nesse aspecto deve ao fato da focalização do benefício.  

 

4.2 IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE A RENDA DAS FAMÍLIAS 

DAS REGIÕES BRASILEIRAS 

 

Por ser um programa social destinado à famílias de baixa renda, o Programa Bolsa 

Família deve reduzir sua participação na renda das famílias atrelada a programas sociais de 

transferência do governo na medida que as classes das famílias vai aumentando, no entanto, 

uma vez que o programa é disponibilizado de acordo com a renda per capta, é compreensível 

que essa participação diminua, mas não chegue à zero, na medida que ocorre a seguinte 

situação: famílias de certa região podem ser maiores, logo a renda familiar da última classe de 

renda, sendo dividida pelos membros de cada família asseguram o benefício cedido pelo 

governo. 

De uma maneira geral, a retirada do Programa Bolsa Família teve um impacto positivo 

na participação do trabalho na formação da renda das famílias em uma mesma proporção para 

as classes de renda de cada região: 0,057% na região Nordeste, 0,013% na região Norte, 

0,0039% no Sudeste, 0,0037% no Centro-Oeste e 0,0008% no Sul, ou seja, as regiões onde o 

Programa Bolsa Família tem uma maior parcela na formação da renda das famílias mais pobres 

, aumenta a participação da renda do trabalho com a retirada do Programa. 
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O comportamento inverso é observado no capital, o rendimento do capital na formação 

da renda das famílias, diminuí na mesma proporção nas classes de renda nas diferentes regiões, 

sendo que o maior impacto (negativo) é observado na região Nordeste com uma redução de 

0,027% da renda do capital na formação da renda das famílias, e a menor é na renda das famílias 

da região Norte com um valor muito baixo, 0,0001%.O impacto da retirada do Programa Bolsa 

Família das transferências do governo sobre a renda das famílias das regiões brasileiras é 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Impacto da retirada do Programa Bolsa Família na renda das famílias das regiões 

brasileiras 

Classe de renda COE NDE NOR SDE SUL 

1ª -1,51% -6,22% -3,74% -1,29% -0,15% 

2ª -0,88% -3,77% -3,87% -1,44% -0,34% 

3ª -0,99% -2,35% -2,47% -0,85% -0,17% 

4ª -0,48% -1,25% -2,14% -0,58% -0,09% 

5ª -0,26% -0,76% -1,31% -0,027% -0,06% 

6ª -0,20% -0,40% -0,68% -0,20% -0,04% 

7ª -0,09% -0,16% -0,36% -0,05% -0,02% 

8ª -0,03% -0,05% -0,13% -0,02% -0,007% 

9ª -0,01% -0,03% -0,05% -0,008% -0,008% 

10ª -0,003% -0,01% -0,01% -0,004% -0,005% 
* Mudança real na renda 

Onde: CEO é a região Centro Oeste; NDE é a região Nordeste; NOR é a região Norte; SDE é a região Sudeste; e SUL é a região Sul. 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

As famílias da primeira classe de renda, de uma maneira geral, são as que sofrem uma 

maior redução na renda familiar devido à retirada dos benefícios do Bolsa Família, uma vez 

que essas famílias possuem na formação da renda uma grande parcela do Bolsa Família, e ainda 

que a renda do trabalho aumente na formação da renda das famílias, não é suficiente para suprir 

os benefícios do Bolsa Família das famílias mais pobres.  

As famílias com as rendas mais baixas da região Nordeste são as que tem um maior 

impacto negativo na renda, com uma redução de 6,22% da renda familiar, seguido da região 

Nordeste, com -3,74% as famílias que menos sofrem uma redução da renda, são as que não 

possuem uma grande participação do Bolsa Família na formação da renda familiar, as famílias 

da região Sul, com um decréscimo de 0,15% na renda das famílias. 

À medida que a renda familiar aumenta, o impacto da retirada do Bolsa Família sobre a 

renda se reduz, mas, mesmo as famílias das classes de renda mais elevadas sofrem uma redução 
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na renda em todas as regiões, um dos motivos é a diminuição do preço fator de produção capital, 

apresentada na Tabela 6, que é a principal fonte de renda das famílias com as rendas maiores.  

Tabela 6 - Impacto da retirada do Bolsa Família no preço dos fatores 

 Variação/Região NOR NDE COE SDE SUL 

Capital ch% 0,00 -0,027 -0,004 -0,006 -0,005 

Trabalho ch% 0,014 0,057 0,004 0,004 0,001 

Onde NOR é a região Nordeste; NDE é a região Nordeste; COE é a região Centro-Oeste; SDE é a região Sudeste; SUL é 

a região Sul. 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

Com a retirada das transferências do Programa Bolsa Família, a capacidade de 

investimento do governo em outros setores economia se eleva, sendo assim, o governo investe 

em setores intensivos em capital, o que reduz o preço desse fator, aumentando preço do fator 

trabalho. Analisando o inverso, considerando que os investimentos do governo em setores 

intensivos em capital reduzem com a implementação do Bolsa Família, e ao mesmo tempo 

ocorre uma elevação no consumo de produtos do mesmo setor (devido à transferência), levando 

a uma elevação no preço do fator capital, reduzindo o preço do fator trabalho, principal fonte 

de renda das classes de rendas inferiores. 

Assim, no longo prazo, os efeitos do programa tendem a ser brandos, justamente por 

interferir negativamente no preço dos fatores importantes na formação da renda das famílias de 

baixa e elevada rendas, o que também foi salientado por Cardoso, Domingues e Brito (2015) 

que afirmam que a longo prazo, pela renda do capital ser extremamente concentrada nas 

famílias das camadas superiores de renda, a tendência seria um arrefecimento dos efeitos 

distributivos da política. 

Zylberberg (2008) enfatiza que programas de transferência de renda, tipo o Programa 

Bolsa Família, devem ser considerados programas emergenciais, pois seus efeitos não se 

sustentariam à longo prazo, conclusão compartilhada por Muniz (2008) que afirma que os 

impactos do Programa Bolsa Família reduzem a desigualdade de renda apenas 

momentaneamente. Ou seja, os resultados referentes à formulação de renda, corroboram com a 

visão de que, à longo prazo, se as famílias que se beneficiam com o programa não conseguirem 

emergir de classe de renda, os efeitos do programa seriam artificiais, com um prazo 

determinado, e não se sustentariam. 

Conforme observado na Tabela 5, até a quinta classe de renda os impactos da retirada 

do Programa Bolsa Família são expressivos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde 
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a formação da renda dessas famílias dependem mais do benefício. As famílias da segunda classe 

de renda da região Norte são as que tem uma maior redução da renda, 3,87%, seguido da região 

Nordeste, com 3,77%, e região Sudeste, com -1,44%. Nas demais regiões (Centro-Oeste e Sul) 

o impacto na renda das famílias da segunda classe de renda é inferior à 1%. 

As famílias da terceira classe de renda do Norte são as que sofrem uma maior redução 

na formação da renda familiar, uma redução de 2,47% devido à retirada do Programa Bolsa 

Família, as do Nordeste tem uma redução de 2,35%, na região Centro-Oeste as famílias 

reduzem em 0,99% a renda total, na região Sudeste 0,85% e na região Sul 0,17%.  As famílias 

da quarta classe de renda sofre uma redução maior na renda também na região Norte, uma 

redução de 2,14, no Nordeste as famílias têm uma redução de 1,25% na renda, nas demais 

regiões a redução na renda é inferior a 0,60%, sendo que a maior é observada na região Sudeste, 

0,58%. 

Nas famílias da quinta classe de renda, as únicas com a redução da renda acima de 1% 

são da região Norte, com uma redução da renda familiar de 1,31%, nas demais regiões essa 

redução é inferior a 0,80%. A partir da sexta classe de renda as famílias de todas as regiões 

sofrem um impacto negativo inferior a 0,70%, mas, como as famílias da região Norte são, de 

uma forma geral, as mais beneficiadas com o programa Bolsa Família, a redução na renda é 

maior nas famílias dessa região, com exceção da primeira classe de renda (que sofre uma 

redução maior no Nordeste). As famílias da região Sul, em todas as classes de renda, possuem 

os menores impactos nas rendas das famílias. 

 

4.3 IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SOBRE O CONSUMO E BEM-ESTAR 

ECONÔMICO DAS FAMÍLIAS DAS REGIÕES BRASILEIRAS E SOBRE O PIB DAS 

REGIÕES BRASILEIRAS 

 

4.3.1 Efeitos do programa bolsa família sobre o consumo e o bem-estar econômico das 

famílias das regiões brasileiras 

 

Uma vez que o Programa Bolsa Família se trata de uma transferência monetária direta 

para as famílias, gera um impacto direto no grau de utilidade do consumo daqueles que o 

recebem, impactando assim, o bem-estar econômico das famílias, os efeitos do Programa Bolsa 

Família no bem-estar econômico e no consumo das famílias das regiões brasileiras podem ser 

observados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Impactos da retirada do Programa Bolsa Família no bem-estar econômico e no 

consumo* das famílias nas regiões brasileiras 

 COE NDE NOR SDE SUL 

Classe b-estar consumo b-estar consumo b-estar consumo b-estar consumo b-estar consumo 

1ª -1,51 -25,53 -6,21 -482,63 -3,74    -80,16 -1,29 -83,50 -0,15    -5,01 

2ª -0,88 -24,98 -3,77 -434,20 -3,87 -183,70 -1,44 -148,63 -0,34 -11,69 

3ª -0,99 -90,18 -2,34 -718,10 -2,47 -350,70 -0,86 -364,06 -0,18 -25,05 

4ª -0,48 -30,06 -1,25 -193,72 -2,14 -150,30 -0,59 -153,64 -0,09 -10,02 

5ª -0,26 -40,08 -0,76 -188,71 -1,32 -183,70 -0,03   -152,03 -0,06 -13,36 

6ª -0,20 -20,04 -0,41 -75,15 -0,69 -73,48 -0,21 -111,89 -0,05 -10,02 

7ª -0,09 -16,70 -0,17 -56,78 -0,37 -65,13 -0,06 -80,16 -0,02 -13,36 

8ª -0,04   -5,01 -0,05 -10,02 -0,14 -15,03 -0,02 -21,71 -0,01 -3,34 

9ª -0,01 -3,34 -0,03 -8,35 -0,05 -6,68 -0,01 -11,69 -0,01 -5,01 

10ª -0,0001 -1,67 -0,02 -11,02 -0,01 -3,34 -0,01 -18,37 -0,01 -6,68 
Onde: COE é a região Centro Oeste; NDE é a região Nordeste; NOR é a região Norte; SDE é a região Sudeste; e SUL é a região Sul; 
# o bem-estar econômico é apresentado em variação percentual; 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram passados para U$$ milhões e convertido para R$ milhões; Optou-se por utilizar a taxa de câmbio de 

U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Pode-se observar na Tabela 7 que as famílias das primeiras classes de renda, aquelas 

que possuem uma maior parcela do Programa Bolsa Família na renda, são as que tem a maior 

elevação no consumo, e, consequentemente um impacto positivo do bem-estar econômico. Na 

medida em que as classes de renda vão aumentando, ou seja, quanto maior a renda das famílias, 

menor o impacto do Programa Bolsa Família na formação da renda das mesmas, e menor o 

impacto sobre o bem-estar econômico das mesmas, no entanto, um impacto menor no bem-

estar econômico não significa necessariamente uma menor redução no consumo dessas 

famílias, por exemplo, na região Sul ocorre uma redução no bem-estar econômico das famílias 

da nona classe de renda é de 0,01%, um decréscimo de R$5,01 milhões, enquanto nas famílias 

da décima classe de renda o bem-estar sofre um impacto de 0,005%, representando um consumo 

menor em R$ 6,68 milhões. 

Apesar dos efeitos da retirada do Programa Bolsa Família serem negativos no consumo 

e bem-estar econômico das famílias em todas as regiões, esses efeitos são praticamente os 

mesmos efeitos da retirada do Programa da formação da renda (apresentados na Tabela 5). Seria 

o mesmo que, se analisarmos os ganhos de bem-estar econômico, em termos de consumo gerado 

por um aumento na renda derivado do Bolsa Família, afirmar que os efeitos multiplicadores da 

transferência para o consumo das famílias sejam muito baixos, quase nulos, seus impactos 

diretos são mínimos. 
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As famílias da segunda classe de renda na Região Nordeste sofrem um decréscimo no 

consumo de R$ 434,20 milhões, ocasionando uma redução no bem-estar, menor em 3,77%. As 

da região Norte deixam de consumir R$183,70 milhões, com uma redução no seu bem-estar de 

3,87%. As famílias da região Sudeste, reduzem o consumo em R$ 148,63 milhões com uma 

queda no bem-estar de 1,44%. A região Centro-Oeste consome R$ 24,98 milhões a menos com 

uma redução de 0,88% no seu bem-estar. E a região que sofre menor impacto é a Sul, com uma 

redução no consumo de R$ 11,69 milhões e reduz o em seu bem-estar em 0,34%. 

A terceira classe de renda possuí o menor ganho de consumo, as famílias dessa classe 

consomem, na região Nordeste, R$ 718,10 milhões a menos, uma redução de 2,34% no bem-

estar econômico. Na região Sudeste a redução no consumo chega a R$ 364,06 milhões, 

representando uma redução de 0,86% no bem-estar. Na região Norte, o impacto no bem-estar 

das famílias é de 2,47%, passando a consumir R$350,70 milhões a menos. Na região Centro-

Oeste, por mais que a queda de bem-estar seja inferior aos 1% (0,99%), o impacto no consumo 

é de R$ 90,18 milhões para essas famílias. Já na região Sul, o consumo reduz em R$ 25,05 

milhões, uma redução de 0,18% no bem-estar econômico das famílias. 

O consumo das famílias da quarta classe de renda, tem uma menor redução no consumo 

observada na região Nordeste, R$ 193,72 milhões, ainda que não tenha o menor impacto no 

bem-estar econômico entre as regiões, de 1,25%. Na região Sudeste o consumo se retrai em R$ 

152,64 milhões, redução de 0,59% no bem-estar econômico das famílias. Já na região Nordeste, 

onde o impacto no bem-estar das famílias é o menor observado, 2,14%, o consumo reduz em 

R$193,72 milhões. Na região Centro-Oeste ocorre uma redução de R$ 30,06 milhões no 

consumo e um impacto no bem-estar de 0,48%. No Sul, um impacto de R$ 10,02 milhões no 

consumo, redução de 0,09% no bem-estar econômico. 

As famílias da quinta classe de renda possuem uma redução de R$ 188,71 milhões na 

região Nordeste, 0,76% no bem-estar. Na região Norte ocorre um impacto de 1,32% no bem-

estar econômico das famílias, R$ 183,70 milhões no consumo. A região Centro-Oeste diminui 

em R$ 40,08 milhões o consumo das famílias, o que representa uma redução no bem-estar de 

0,26%. Na região Sudeste, a retirada das transferências do Programa Bolsa Família reduz em 

R$ 15,03 milhões o consumo das famílias da quinta classe de renda, 0,03% a menos no bem-

estar econômico. Na região Sul o impacto no bem-estar é de 0,06%, R$ 13,36 milhões a menos 

no consumo das famílias. 

Entre as famílias da sexta classe de renda, as da região Sudeste apresentam uma menor 

redução no consumo, R$111,89 milhões, 0,21% a menos no bem-estar econômico das famílias. 

Na região Nordeste as famílias param de consumir R$75,15 milhões com a influência do Bolsa 
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Família da formação da renda, um impacto no bem-estar de 0,41%. Na região Norte o bem-

estar reduz 0,69%, uma elevação no consumo de R$73,48 milhões. As famílias do Centro-Oeste 

consomem R$20,04 milhões a menos, reduzindo em 0,20% o bem-estar econômico. Já as 

famílias da região Sul têm um impacto negativo de 0,05% no bem-estar econômico, o que 

representa R$10,02 milhões do consumo. 

O consumo das famílias da sétima classe de renda, com o Programa Bolsa Família 

participando da formação da renda, na região Sudeste, reduz em R$80,15 milhões, elevando o 

bem-estar econômico em 0,06%. Na região Norte o consumo retrai em R$65,13 milhões, e o 

bem-estar 0,37%. Na região Nordeste as famílias passam a consumir R$56,78 milhões a menos, 

uma queda no seu bem-estar econômico de 0,17%. Com uma redução de bem-estar econômico 

de 0,09% as famílias do Centro-Oeste reduzem consumo em R$16,70 milhões. As famílias da 

região Sul, deixam de consumir R$13,36 milhões, com uma queda no bem-estar econômico de 

0,02%. 

As famílias da oitava classe de renda que tem o menor impacto no consumo, são as da 

região Sudeste, com R$ 21,71 milhões, uma redução do bem-estar econômico de 0,02%. Na 

região Norte as famílias reduzem em R$ 15,03 milhões seu consumo, uma redução de 0,05% 

no bem-estar econômico das famílias. As famílias da região Nordeste consomem R$10,02 

milhões a menos tendo impacto de 0,05% no bem-estar econômico. Na região Centro-Oeste as 

famílias consomem R$ 5,01 milhões a menos, com uma redução de 0,04% no bem-estar 

econômico. As famílias da região Sul, retraem o consumo em R$3,34 milhões, 0,01% a menos 

no bem-estar econômico. 

As famílias da nona classe de renda sofrem uma redução no bem-estar de 0,01% em quase 

todas as regiões, com exceção de Norte e Nordeste (0,05% e 0,03%, respectivamente), sendo 

que o menor impacto no consumo está na região Sudeste, R$ 11,69 milhões. As famílias da 

décima classe de renda na região Sudeste tem uma redução no consumo de R$ 18,37 milhões, 

um impacto no bem-estar econômico de 0,01%. Na região Nordeste, um consumo menor de R$ 

11,02 milhões, reduzindo em 0,02% o bem-estar econômico. As famílias da região Sul passam 

a consumir R$ 6,68 milhões a menos, tendo uma redução de 0,005% do bem-estar econômico. 

Na região Norte, as famílias consomem R$ 3,34 milhões a menos, reduzindo 0,01% no bem-

estar. E com um menor decréscimo do consumo, as famílias da região Centro-Oeste tem uma 

redução no consumo de R$ 1,67 milhões, sendo um impacto negativo de 0,005% no seu bem-

estar econômico. 

Os resultados estão de acordo com os de Resende e Oliveira (2008), que indicam que 

programas de transferência de renda aumentam de uma maneira mais significativa o consumo 
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das famílias com renda menores, representando uma melhora imediata no bem-estar das 

famílias mais pobres. Rocha (2004; 2006) e Silva (2014) concordam quanto a elevação do 

consumo mais significativo para as famílias e regiões mais pobres, ou seja, que programas de 

transferência de renda cumprem com a função de amenizar a pobreza, aumentando consumo e 

bem-estar das famílias das menores classes de renda, quanto maior a insuficiência de renda, 

maior os benefícios produzidos pelo Programa Bolsa Família. 

 

4.3.2 Retorno do gasto do governo com programa Bolsa Família para o PIB 

 

Uma vez analisado os desdobramentos causados pela transferência do governo (via 

Bolsa Família) sobre o consumo e bem-estar econômico das famílias nas regiões brasileiras, é 

importante saber, o efeito de cada real dessa transferência sobre o PIB, o efeito multiplicador 

do Programa Bolsa Família das transferências do governo para as famílias no PIB e nos seus 

principais agregados podem ser observados na tabela 8. 

Tabela 8 – Efeitos do Programa Bolsa Família sobre o PIB e os principais agregados em cada 

região brasileira 

Região Multiplicador 
C 

(∆%) 

G 
(∆%) 

I 
(∆%) 

X 
(∆%) 

M 
(∆%) 

COE 1,10 
0,25 

(0,15) 

0,23 

(- 0,93) 
- 

0,013 

(0,02) 

0,014 

(0,02) 

NDE 
1,05 

 

2,17 

(0,83) 

2,10 

(- 5,03) 
- 

0,13 

(0,21) 

0,11 

(0,14) 

NOR 1,14 
1,11 

(0,95) 

0,98 

(- 6,22) 
- 

0,07 

(0,15) 

0,06 

(0,13) 

SDE 1,08 
1,00 

(0,10) 

0,92 

(- 0,65) 
- 

0,10 

(0,02) 

0,11 

(0,03) 

SUL 1,11 
0,10 

(0,03) 

0,08 

(- 0,15) 
- 

0,01 

(0,008) 

0,02 

(0,01) 
Onde COE é a região Centro Oeste; NDE é a região Nordeste; NOR é a região Norte; SDE é a região Sudeste; e SUL é a região Sul. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Ao se analisar os efeitos do Programa Bolsa Família sobre os agregados do PIB, deve-

se atentar aos pressupostos do modelo, por se tratar de uma economia aberta (multirregional), 

com taxa de câmbio flexível, o consumo gerado pela transferência do governo para as famílias 

se divide em consumo privado e consumo importado, que tende a se elevar. É importante 

salientar que os gastos do governo são negativos em todas as regiões por representar o gasto do 

governo com o Programa Bolsa Família, admitindo-se que esse gasto deixa de ser investido em 

outros setores da economia para virar transferência para as famílias. 
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Outro fator importante é a análise do equilíbrio inicial, assim, a balança comercial de 

uma região pode apresentar-se negativa no primeiro momento ou estar quase em equilíbrio, por 

exemplo. No caso analisado, a balança comercial da região Nordeste apresenta um déficit de 

R$ 21,55 bilhões, ou seja, os ganhos no mercado externo que o Programa Bolsa Família traz 

para a região são insuficientes para suprir esse déficit, o que contribui para o efeito 

multiplicador do Programa sobre o PIB seja baixo, de 1,05. 

O efeito de cada real transferido do governo para as famílias via Programa Bolsa Família 

é maior na região Norte, sendo de R$ 1,14. O efeito do Bolsa Família sobre o consumo é de R$ 

1,11 bilhões, o que significa um aumento de 0,95% no consumo da região, os gastos do governo 

sofrem um impacto negativo de - R$ 0,98 bilhões, o que significa um gasto maior do governo, 

representando um aumento de 6,22% nos gastos. Ocorre um aumento na importação em R$ 

0,06 bilhões, e um aumento de R$ 0,07 bilhões nas exportações. 

Na região Sul, o efeito multiplicador do Bolsa Família no PIB é de R$1,11 para cada 

um real investido no programa. O gasto do governo sofre um impacto negativo de R$0,08 

bilhões, o que representa um aumento de 0,15% nos gastos do governo. Ocorre um aumento no 

consumo de R$0,10 bilhões, um impacto positivo de 0,029%. As exportações aumentam em 

R$ 0,02 bilhões enquanto as importações aumentam em R$ 0,03 bilhões. 

A região Centro-Oeste tem um efeito multiplicador do PIB de 1,10. O consumo na 

região sofre um impacto positivo de R$0,26 bilhões, um aumento de 0,157% no consumo 

inicial. Os gastos do governo aumentam em R$0,23 bilhões, sendo uma variação de 0,09% 

negativos sobre o gasto do governo. Ocorre um aumento de R$ 0,01 bilhões nas exportações, o 

mesmo impacto nas importações da região.  

O multiplicador no PIB da região Sudeste é de 1,08. O consumo aumenta em R$ 1,01 

bilhões, um aumento, de uma maneira geral, de 0,10% no consumo da região. Os gastos do 

governo aumentam em 0,65%, um aumento (impacto negativo) dos gastos de R$0,93 bilhões. 

As exportações aumentam R$0,10 milhões e as importações aumentam R$ 0,11 bilhões na 

região.  

A região Nordeste, por mais que seja a que tem um maior aumento no consumo, R$ 2,18 

bilhões (0,83% a mais), é a que tem um menor multiplicador do pib, 1,05, assim cada real gasto 

pelo governo com o Programa Bolsa Família gera um aumento de R$1,05 no pib. Os gastos do 

governo sofrem um impacto de 5,03%, um aumento nos gastos de R$2,11 bilhões. As 

importações aumentam 0,14%, R$ 0,07 bilhões, sendo que as exportações aumentam 0,21% 

bilhões, uma elevação de R$ 0,01 bilhões. 
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Neri, Vaz e Souza (2013), consideram que se a expansão da transferência é compensada 

por uma redução equivalente nos gastos do governo, os efeitos multiplicadores, no produto 

tendem a ser diminutos, mesmo que ainda contribua com a redução da igualdade, justificando 

que isso ocorre devido ao fato de que os demais gastos do governo teriam impacto direto no 

produto, enquanto as transferências via Bolsa Família primeiro impactariam nas rendas das 

famílias para posteriormente influenciarem na produção das atividades econômicas. 

Pesquisas anteriores (Mostafa, Souza e Vaz, 2010; Neri, Vaz e Souza, 2013) concluem 

que os efeitos multiplicadores do Programa Bolsa Família sobre o PIB são positivos, superiores 

à unidade se considerarmos a impacto sobre a economia brasileira, no entanto, o presente 

estudo, por considerar a influência do mercado externo na economia regional, refuta a análise 

dos autores quando afirmam que os efeitos multiplicadores regionais do Programa Bolsa 

Família sobre o PIB seriam maiores. 
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CONCLUSÕES 

 

O presente estudo buscou contribuir com o debate sobre programas de transferência de 

renda, colaborando com o tema, por adotar um recorte regional de análise da efetividade do 

programa, analisando os impactos sobre o consumo e bem-estar em cada classe de renda (da 

mais pobre à mais rica) em cada região brasileira e não somente sobre a renda, analisando a 

verdadeira taxa de retorno de cada real gasto pelo governo nas transferências via Programa 

Bolsa Família para cada região.  

Para desenvolver o estudo utilizou-se um Modelo Aplicado de Equilíbrio Geral, o 

PAEG, sendo a primeira análise do impacto de programas sociais utilizando o PAEG, além de 

contribuir com a base de dados do programa, uma vez que para atingir os objetivos foi 

desagregado o consumo das famílias das regiões por classe de renda, para mensurar os efeitos 

das transferências do governo para cada família via Programa Bolsa Família sobre o seu  bem-

estar, e desagregado a formulação da renda de cada classe para verificar o impacto do Programa 

sobre a elaboração da renda das famílias. 

O objetivo geral de analisar os impactos do Programa Bolsa Família sobre o bem-estar 

econômico das regiões, bem como os de desagregar o consumo e a formulação de renda das 

famílias em dez classes de renda à fim de enriquecer o banco de dados do PAEG, verificar o 

impacto do Programa Bolsa Família sobre a formulação da renda das famílias nas regiões 

brasileiras, analisar o impacto do Programa Bolsa Família sobre o preço dos fatores capitale 

trabalho, mensurar o efeito de cada real transferido pelo governo para as famílias via Programa 

Bolsa Família sobre o consumo e bem-estar das mesmas e o efeito de cada real transferido sobre 

o PIB foram cumpridos.  

É evidente que em um primeiro momento, o programa é eficiente em promover o 

combate à desigualdade, pois trata-se de um repasse monetário, em espécie, que tem como 

impacto imediato a elevação da renda, do consumo e o bem-estar econômico das famílias mais 

pobres, sem, portanto, reduzir a capacidade de consumo ou diminuir a renda das demais 

famílias. No entanto os ganhos em termo de bem-estar econômico são praticamente os mesmos 

valores das transferências do governo para as famílias, ou seja, os efeitos diretos sobre as 

famílias são diminutos. 

Um fato preocupante sobre o impacto do Programa Bolsa Família na renda das famílias 

foi a alteração no preço dos fatores. As transferências do governo para as famílias reduzem o 

preço do trabalho, o fator com maior participação na renda das famílias mais pobres, e eleva o 

preço do capital, que tem maior participação na formação da renda das famílias com rendas 
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elevadas. Ou seja, os efeitos do programa no longo prazo, além de se tornarem mais brandos, 

aumenta o abismo entre as camadas mais ricas e mais pobres da sociedade. Enquanto as famílias 

das classes inferiores de renda contam com o auxílio do Programa, elas têm garantido o 

consumo e a manutenção do bem-estar econômico, mas, ao mesmo tempo, reduzem a 

capacidade de aumentar a renda devido à desvalorização do salário. 

É notório a necessidade de que as transferências do Programa Bolsa Família estejam 

atreladas a políticas no mercado de trabalho, com qualificação profissional de quem a recebe, 

por exemplo, uma vez que uma mão de obra menos qualificada tende a receber um menor 

salário. Deve-se considerar a capacidade que as famílias têm de ascender de classe de renda, 

precisando cada vez menos (ou na totalidade) das transferências de renda ao longo do tempo.  

A análise da pesquisa à luz do modelo PAEG sugere a aceitação de que o modelo está 

inserido em um cenário de competição perfeita e pleno emprego no uso dos fatores de produção. 

Além disso, trata-se de um modelo estático e, portanto, sem as características de evolução do 

investimento para aumentar a capacidade produtiva. Sendo assim, para pesquisas futuras 

sugere-se analisar a capacidade do programa de fazer as famílias ascenderem de classe de renda, 

em um modelo de equilíbrio geral dinâmico, o que colaboraria com o tema ao verificar se o 

impacto possuí a capacidade de aumentar a renda a ponto de fazer a família beneficiada mudar 

de classe, evitando assim a dependência das famílias que recebem o benefício e a redução do 

seu impacto na desigualdade. 

A análise dos efeitos macroeconômicos do Programa Bolsa Família sobre o PIB das 

regiões sugere que o consumo não é somente interno, considerando a taxa de câmbio flexível, 

os efeitos do programa também têm desdobramentos no mercado externo da região. É 

necessário analisar que o fato do governo gastar com transferências faz com que ao mesmo 

tempo os gastos em outros setores da economia reduzam. Tais fatos justificam que os efeitos 

de um real gasto pelo governo no Programa Bolsa Família sobre o PIB das regiões brasileiras 

são baixos, porém positivos e maiores que a unidade, o que confirma a hipótese norteadora da 

pesquisa.  
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APÊNDICE A 

 

Tabela A1 – Formação da renda das famílias por região e classe de renda (R$ bi) 

 Classe Trabalho Capital Aposentadoria Transferências Poupança 

NOR F1 0,204631621 0,028888727 -0,063634405 -0,112113411 -0,869471697 

NOR F2 0,502862693 0,080566637 -0,271731708 -0,235356883 -1,751414502 

NOR F3 2,003948887 0,400944313 -0,930328763 -0,779843276 -4,414254488 

NOR F4 1,229304575 0,488532947 -0,657696908 -0,384668452 -1,429975029 

NOR F5 2,651127225 1,054365188 -1,108387542 -0,638828755 -2,912332107 

NOR F6 2,288013221 1,899633005 -1,634143305 -0,361240708 -0,243435072 

NOR F7 4,438979865 3,801329965 -1,294107778 -0,48824397 -0,536020248 

NOR F8 3,366804213 3,616733794 -0,84054842 -0,200029699 1,516448822 

NOR F9 4,474371926 8,338496655 -0,97717177 -0,176765211 6,387856032 

NOR F10 10,13310127 18,8316532 -1,543829829 -0,453590825 17,09834364 

NDE F1 0,696986775 0,121556761 -0,170157132 -0,504092224 -3,156284173 

NDE F2 1,495593376 0,503327864 -1,062510755 -0,653836778 -3,181856732 

NDE F3 5,574017101 1,601138066 -2,855242688 -1,542853289 -6,77669169 

NDE F4 3,099899192 1,389107221 -2,304254797 -0,665051621 -1,855642424 

NDE F5 5,543352822 1,805132787 -2,712797186 -0,810270473 -4,006354964 

NDE F6 5,002885628 2,946804634 -1,835309348 -0,51610177 -0,882779786 

NDE F7 8,79477324 8,210965538 -2,692200252 -0,684919844 -0,123467027 

NDE F8 5,899459724 9,784331458 -1,576356697 -0,256364419 5,16913487 

NDE F9 7,658593967 15,22485084 -1,936494324 -0,217145439 9,249905704 

NDE F10 18,37353026 50,59203352 -5,929956235 -0,226135065 32,01516883 

COE F1 0,150558493 0,084529861 -0,056397615 -0,075287393 -0,645063477 

COE F2 0,356263887 0,056707602 -0,327349683 -0,124899342 -0,834831984 

COE F3 1,888751312 0,339970869 -0,864193873 -0,301338889 -2,04313608 

COE F4 1,503307163 0,547744051 -0,691489768 -0,19770252 -0,756024468 

COE F5 3,219790978 1,794030246 -1,142690945 -0,335579697 -2,752639866 

COE F6 3,018189398 1,335271195 -0,789195189 -0,220905772 -0,851576883 

COE F7 5,938325191 5,417971793 -1,554962432 -0,396804793 2,16766094 

COE F8 4,695792165 7,662054951 -0,91542217 -0,168028714 4,880398897 
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Tabela A1 – Formulação da renda das famílias por regiã e classe de renda (R$ bi)   (Continua...) 

 Classe Trabalho Capital Aposentadoria Transferências Poupança 

COE F9 5,384185071 7,980076661 -1,112803475 -0,24999723 2,764633 

COE F10 15,80533854 36,06485707 -5,860345654 -0,234927244 18,35549261 

SDE F1 0,818528592 0,058916427 -0,189484745 -0,215564636 -2,578088659 

SDE F2 1,650322289 0,398504735 -1,401600443 -0,453374398 -2,266429697 

SDE F3 10,34245505 1,094533515 -5,216839747 -1,276443509 -7,470116866 

SDE F4 7,867186876 0,8118564 -4,207830599 -0,666334098 -2,186605462 

SDE F5 18,47211654 4,737469649 -7,307857934 -1,416929312 -2,244032631 

SDE F6 19,9371561 6,047584918 -6,358008985 -1,264162956 1,009743162 

SDE F7 45,46108623 5,110814487 -14,10986882 -2,824589104 -16,22082393 

SDE F8 31,51295075 30,75663861 -9,888743956 -1,21570295 10,55771073 

SDE F9 37,62059246 43,78461193 -11,96047028 -1,36758275 8,56630878 

SDE F10 102,5410765 205,9697564 -33,88782108 -2,626680186 128,0398608 

SUL F1 0,357185022 0,12591114 -0,056875038 -0,022738848 -1,259548271 

SUL F2 0,642610213 0,111348774 -0,178851377 -0,0517521 -1,149413592 

SUL F3 3,215621242 0,810223701 -0,586518677 -0,145507463 -3,528893201 

SUL F4 2,546368753 0,239700894 -0,540578164 -0,081009411 -3,558252585 

SUL F5 6,619646465 2,259458527 -1,081194157 -0,225958402 -2,770466614 

SUL F6 7,46501272 1,990205515 -0,946293923 -0,175452887 -3,065628559 

SUL F7 19,80923587 12,01141123 -1,946019637 -0,546839196 -1,058591262 

SUL F8 12,23174472 11,76386751 -1,243885054 -0,209621164 4,245743634 

SUL F9 17,81656189 28,54352886 -1,30716696 -0,23230347 13,50194875 

SUL F10 38,30816202 71,11172132 -3,178637421 -0,336949703 40,71900806 

Onde NOR é a região Norte; NDE é a região Nordeste; COE é a região Centro Oeste; SDE é a região Sudeste; e SUL é a região Sul. 

Fonte: POF 2008-2009, elaborado pelo autor 
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Tabela A2.1 – Consumo inicial da região Centro-Oeste por classe de renda e setor do PAEG (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 13.123.814,6 23.211.428,9 79.079.903,2 30.580.127,1 67.804.281,1 51.785.807,1 76.502.031,6 35.882.738,8 32.024.047,2 49.140.984,5 

agr 12.859.563,8 - 19.256.084,0 5.006.790,5 698.844,5 1.376.831,7 4.977.408,2 5.553.653,9 9.529.482,4 3.181.036,7 

gro 17.830.699,9 30.087.130,8 79.882.539,7 45.642.434,0 114.031.225,9 70.548.925,6 116.869.609,6 78.653.228,4 67.821.222,3 104.694.173,9 

osd 3.190.133,6 5.553.044,8 18.684.602,3 10.893.407,4 24.567.472,9 13.823.256,9 18.034.603,2 15.622.206,9 11.155.384,2 21.452.710,4 

c_b 41.510.977,9 79.165.448,2 258.119.052,8 159.963.701,6 312.064.602,6 216.688.581,1 390.014.554,6 298.662.542,7 218.447.905,7 416.816.714,1 

oap 3.681.765,4 5.665.981,4 18.193.826,2 8.926.208,2 21.899.847,4 15.575.716,8 27.408.317,7 20.884.213,4 20.424.724,4 50.043.017,8 

rmk 25.624.537,7 46.381.174,0 140.694.746,3 84.445.155,0 190.144.898,2 117.041.534,5 267.510.560,1 138.150.604,7 142.433.249,3 353.733.742,7 

man 63.221.001,9 191.210.266,9 481.527.246,3 274.070.349,9 697.736.835,1 475.475.806,7 774.154.718,5 675.643.011,7 539.122.554,4 1.238.242.903,6 

foo 7.166.259,2 23.618.406,4 61.529.774,2 53.534.795,1 214.749.195,7 68.168.061,4 159.647.953,2 145.689.364,8 213.797.938,1 420.879.242,8 

tex 19.701.723,9 42.369.420,2 128.863.512,6 79.612.008,7 176.807.049,2 149.840.142,6 289.768.613,2 186.959.926,1 226.574.372,1 556.237.602,9 

was 7.821.471,0 5.191.470,8 22.511.296,4 7.395.664,3 46.259.834,4 16.637.103,2 119.021.730,1 57.639.162,0 230.838.466,0 584.468.543,3 

lum 18.856.691,7 12.780.685,5 60.616.140,9 27.871.689,3 80.243.864,0 52.519.472,0 104.329.821,6 96.737.063,5 90.274.151,6 285.818.932,7 

ppp 23.943.729,1 81.655.400,1 284.696.035,7 218.686.088,8 429.218.107,9 317.457.493,4 1.045.128.414,2 733.629.763,4 628.553.699,5 1.367.563.088,9 

crp 75.725.207,5 153.189.970,9 579.568.290,3 335.294.328,5 1.175.680.108,8 624.486.393,5 1.338.278.569,3 1.032.305.035,5 1.185.724.416,2 3.137.755.607,7 

siu 28.000.508,7 51.874.149,0 154.085.522,4 94.575.556,2 183.493.568,4 123.601.261,8 231.522.785,6 130.243.748,4 158.469.640,1 301.497.962,9 

cns 370.755.566,3 486.190.712,0 1.960.349.929,5 1.635.415.449,9 3.786.448.658,7 2.230.024.346,1 2.341.123.773,5 2.049.134.964,9 4.536.208.321,7 15.055.021.861,8 

trd 47.565.034,5 120.724.652,6 493.334.008,8 254.333.902,4 812.591.055,9 604.836.615,7 1.319.075.877,2 1.056.418.339,1 1.127.952.432,4 3.897.216.865,3 

otn 96.025.516,2 186.026.291,4 403.812.716,0 336.372.999,2 546.639.122,4 528.401.259,8 847.364.829,3 433.499.958,4 424.566.084,9 785.747.753,7 

ser 653.279.248,6 1.045.278.575,7 3.003.128.375,4 1.908.151.876,9 5.134.548.413,7 3.764.686.941,0 7.672.084.601,3 5.976.184.039,3 8.369.687.592,1 31.809.771.204,9 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.2 – Consumo inicial da região Sudeste por classe de renda e setor do PAEG (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor. 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 18.295.175,2 40.673.014,2 143.608.509,9 69.312.103,4 144.299.152,0 112.077.974,2 175.414.421,5 152.282.849,4 126.975.808,1 87.156.459,0 

agr - 21.081.954,4 351.918.988,1 187.921.658,8 134.016.110,5 241.374.214,0 106.476.046,4 91.584.485,0 17.026.006,3 1.114.693,4 

gro 15.569.987,7 38.408.673,6 169.303.834,5 85.477.645,5 179.956.938,4 151.806.730,7 284.536.972,9 153.045.463,7 237.434.150,1 235.854.765,6 

osd 20.881.788,1 45.854.141,7 201.500.947,8 96.053.451,1 171.124.357,9 144.795.902,7 256.663.730,5 119.973.497,7 203.874.677,1 144.173.433,8 

c_b 48.728.018,1 144.764.008,2 577.404.653,8 386.355.919,2 655.577.572,5 597.042.405,5 1.143.783.207,5 775.037.980,0 724.936.087,5 1.039.025.832,6 

oap 10.995.213,6 28.529.207,8 158.723.138,0 91.045.803,2 172.305.103,8 134.077.157,5 295.981.311,2 245.905.324,7 252.822.609,2 402.982.662,0 

rmk 158.556.043,3 371.816.806,3 1.675.441.421,4 890.709.034,6 1.981.937.298,8 1.474.617.321,1 3.072.871.825,0 2.028.258.863,4 2.381.545.796,6 3.688.469.474,7 

man 521.143.901,6 1.253.668.151,4 4.858.966.517,2 2.878.009.677,7 6.608.166.774,0 5.323.559.958,9 12.542.921.838,8 8.681.472.839,3 8.256.528.972,6 14.642.041.075,4 

foo 52.914.308,3 57.410.842,0 316.930.972,0 176.286.888,6 438.811.525,9 412.757.153,8 936.187.164,7 622.476.347,4 767.677.740,5 2.792.491.594,0 

tex 188.962.463,2 215.807.545,7 993.467.981,7 563.854.819,5 1.408.147.972,1 1.350.310.167,0 3.246.095.825,4 2.309.297.413,0 2.461.138.646,5 5.306.557.434,8 

was 7.858.773,6 8.250.942,5 84.029.143,7 16.723.724,9 81.765.041,3 106.933.813,4 190.199.950,2 135.180.815,3 316.186.187,0 3.111.799.916,2 

lum 44.203.131,1 53.802.255,5 256.100.937,8 153.243.674,5 308.411.502,7 304.072.204,1 663.247.867,8 436.390.326,0 642.023.607,8 1.837.472.538,6 

ppp 69.507.494,7 232.684.113,4 1.228.700.775,3 749.165.588,1 2.095.084.861,8 2.351.347.676,8 5.698.994.345,3 3.837.442.104,0 5.508.307.303,8 13.181.109.816,2 

crp 948.288.194,9 1.385.566.353,7 7.103.649.356,6 4.558.796.047,1 9.678.517.367,1 9.349.165.708,3 24.226.617.142,1 17.615.179.297,5 22.207.749.622,5 50.141.916.924,9 

siu 158.150.992,4 377.067.928,1 1.356.096.253,1 838.994.836,6 1.716.021.780,9 1.539.423.508,0 2.772.436.166,6 1.700.085.118,2 2.056.345.733,2 3.543.576.309,3 

cns 71.193.834,9 1.338.429.596,1 1.883.820.215,1 1.238.317.435,3 1.766.750.654,1 2.399.881.177,0 6.780.767.521,2 4.046.451.233,7 14.806.945.602,9 15.648.016.367,5 

trd 319.001.515,5 566.837.411,6 2.453.376.809,3 1.830.616.008,4 4.510.117.480,5 3.793.845.949,1 9.758.656.364,5 7.919.746.116,6 10.954.698.557,8 33.754.280.190,2 

otn 421.345.443,6 816.457.049,9 4.011.059.138,9 2.334.071.166,9 4.705.595.660,7 4.397.085.722,2 9.781.594.328,7 6.053.599.280,5 5.444.967.216,5 8.996.483.544,9 

ser 2.981.439.381,4 2.504.914.287,4 11.790.522.712,9 7.402.077.498,3 16.731.514.810,8 16.706.961.699,3 48.851.118.248,6 41.403.392.622,8 56.213.861.281,2 180.898.647.914,8 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.3 – Consumo inicial da região Norte por classe de renda e setor do PAEG (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 5.742.563,0 12.650.603,4 27.099.762,2 14.888.946,6 22.845.606,3 11.806.613,9 21.673.198,7 8.917.756,6 10.304.700,5 9.799.551,2 

agr 475.821,7 2.147.239,6 3.040.045,1 4.728.615,7 9.434.553,6 6.508.338,2 7.931.144,0 4.147.897,6 603.116,2 1.554.988,8 

gro 1.182.839,6 3.509.050,2 7.761.730,9 2.991.009,6 5.208.730,4 2.949.283,6 4.692.977,2 3.183.986,9 2.626.408,6 3.215.884,4 

osd 11.028.344,2 39.021.960,0 72.366.670,2 28.303.570,8 51.231.134,5 24.081.186,4 49.611.230,9 35.298.201,6 15.870.729,1 23.506.205,0 

c_b 3.608.683,0 7.537.354,2 18.707.136,6 9.979.791,5 16.079.674,5 10.568.465,1 15.830.953,0 9.422.690,4 8.444.947,6 8.944.815,9 

oap 35.753.499,3 79.560.036,7 215.509.063,9 114.326.943,9 231.042.354,3 138.129.619,6 290.355.025,9 179.372.879,6 172.901.458,3 297.791.303,3 

rmk 10.431.888,8 26.721.933,3 101.116.482,7 35.539.635,6 56.923.193,9 39.896.364,2 62.241.784,5 36.184.061,0 33.122.281,6 50.712.317,3 

man 84.917.242,8 168.214.215,3 411.495.244,0 195.627.384,4 367.961.917,2 239.967.885,9 416.868.236,8 223.662.767,7 194.953.501,0 287.090.822,1 

foo 13.251.610,8 27.050.726,4 78.838.650,5 37.270.662,3 115.073.247,0 57.312.201,4 107.158.773,2 69.588.334,1 63.523.225,0 251.228.501,6 

tex 70.168.897,8 140.718.683,2 405.268.370,4 203.518.409,3 397.331.670,3 318.669.686,0 541.011.707,5 322.480.638,9 412.054.985,3 665.318.663,3 

was 8.514.414,9 88.570.130,3 152.159.235,6 64.671.687,9 217.407.154,1 109.822.480,7 154.413.612,6 107.679.587,9 228.272.192,7 489.438.519,7 

lum 10.626.212,1 23.982.107,6 89.024.682,1 34.245.531,0 70.441.427,6 51.056.356,3 87.361.012,6 73.954.416,1 85.246.657,0 193.014.352,2 

ppp 63.020.957,5 136.951.008,2 327.746.956,9 167.119.957,6 458.765.522,9 376.559.789,0 544.813.455,4 470.027.906,5 683.910.678,5 1.382.823.378,0 

crp 371.370.040,0 912.592.835,5 2.585.970.292,6 1.327.724.917,7 2.357.433.103,3 1.824.581.756,6 3.279.915.878,3 2.070.604.814,8 2.916.674.664,2 4.928.469.745,0 

siu 401.697.160,4 944.959.294,9 2.874.920.460,9 1.317.508.172,3 2.642.349.761,1 1.982.408.754,1 3.715.753.163,9 2.428.554.117,8 2.502.987.442,6 5.147.787.876,9 

cns 55.058.933,7 76.318.068,0 431.985.819,8 130.870.975,8 368.379.090,0 404.804.843,8 597.711.616,1 272.870.384,7 254.396.846,5 759.395.673,5 

trd 14.463.897,6 33.723.679,2 96.260.173,5 61.153.681,5 112.178.753,5 81.597.445,2 162.911.930,8 118.247.754,8 203.740.490,6 497.295.705,4 

otn 652.800.362,4 1.345.131.119,3 4.250.131.403,3 2.190.793.073,4 4.345.494.764,7 3.388.205.887,0 4.851.366.276,5 2.687.401.236,0 2.858.216.119,4 4.115.163.262,0 

ser 61.881.531,8 113.593.364,7 355.104.382,1 189.996.614,8 416.216.253,4 346.867.067,7 637.141.943,2 510.156.320,1 653.224.498,4 1.732.940.250,5 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.4 – Consumo inicial da região Sul por classe de renda e setor do PAEG (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 18.692.239,8 36.593.425,6 100.636.866,0 64.807.122,0 114.690.023,2 112.192.974,6 156.559.140,6 74.563.032,8 94.597.492,6 77.815.003,1 

agr 104.034.440,1 15.098.798,1 37.626.237,3 33.853.242,9 116.743.809,9 2.294.592,6 47.255.097,5 8.080.881,5 117.177.259,7 127.621.484,4 

gro 18.551.670,9 36.490.627,2 96.055.503,4 66.685.463,8 144.959.520,1 124.741.931,7 216.424.614,3 126.106.929,8 238.020.853,1 188.351.045,3 

osd 5.901.486,1 19.054.490,1 60.412.185,0 35.811.874,0 91.612.411,9 93.803.991,7 122.827.009,6 62.100.590,2 95.821.727,1 71.783.186,6 

c_b 35.910.536,1 49.278.303,9 194.025.185,0 130.243.208,0 274.606.504,8 251.160.407,1 466.814.111,5 289.951.920,8 371.643.859,9 409.352.277,5 

oap 3.451.011,0 5.933.706,3 22.487.629,5 14.676.920,2 34.328.744,9 31.749.603,9 70.559.424,2 36.718.458,8 52.317.020,7 65.290.329,4 

rmk 67.027.278,1 118.406.721,5 401.594.032,5 260.380.774,9 545.590.213,4 559.778.302,6 1.019.070.660,2 585.061.632,3 731.427.798,8 959.403.253,1 

man 487.472.316,5 547.008.102,6 1.610.040.271,7 1.084.500.570,2 2.388.279.718,2 2.509.456.260,8 4.467.419.185,4 2.307.661.378,1 3.560.552.030,1 4.024.662.190,5 

foo 17.311.082,8 34.497.133,6 137.122.181,1 96.967.345,6 239.900.928,3 279.407.247,6 554.935.172,4 463.832.144,4 506.444.904,0 1.253.174.375,7 

tex 35.241.144,2 80.536.537,3 295.274.596,8 195.348.650,6 475.771.325,5 545.725.266,3 1.179.088.245,7 789.861.169,1 933.643.540,5 2.754.463.408,3 

was 19.216.192,2 22.610.096,0 66.002.433,8 27.989.678,3 97.920.507,4 167.805.365,5 533.872.775,2 225.257.264,2 337.430.240,0 1.611.350.370,4 

lum 11.973.713,3 27.276.736,2 98.079.932,7 56.279.902,0 128.512.392,2 154.462.967,4 294.613.753,0 213.939.488,6 334.943.370,9 545.375.580,7 

ppp 31.293.825,6 36.437.208,8 231.905.686,4 206.817.677,6 388.394.915,1 595.384.678,4 1.709.983.241,5 1.228.341.351,5 1.432.871.400,0 2.308.799.749,0 

crp 394.700.379,8 331.484.246,9 1.288.099.463,1 848.898.543,0 2.122.364.027,4 2.222.248.297,2 5.659.560.014,9 3.763.619.949,9 4.302.208.602,0 8.036.797.910,4 

siu 168.354.534,2 253.823.763,2 789.710.879,0 511.987.988,4 1.091.642.619,6 1.031.982.806,8 2.279.292.899,6 1.205.003.591,8 1.637.343.003,0 1.912.182.902,4 

cns 482.537.262,6 366.065.796,9 1.772.809.914,5 2.304.722.283,4 2.522.229.239,8 1.819.108.589,9 6.588.928.219,2 3.343.493.676,9 7.661.618.636,8 20.123.916.199,4 

trd 153.206.353,0 205.033.573,5 801.712.070,7 488.160.263,0 1.299.229.876,9 1.446.176.578,8 3.720.327.454,8 3.093.853.998,1 3.971.811.472,7 10.885.860.236,9 

otn 177.758.197,1 283.077.771,8 990.056.654,0 902.396.195,6 1.408.261.874,0 1.358.620.491,5 2.883.530.543,9 1.651.102.278,6 2.245.162.167,3 3.214.527.589,7 

ser 531.924.944,9 778.061.691,7 3.571.567.025,9 3.123.962.035,3 6.203.213.600,2 7.545.544.656,1 21.858.426.419,1 12.892.206.723,3 23.528.602.476,6 50.618.318.522,1 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.5 – Consumo inicial da região Nordeste por classe de renda e setor do PAEG (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 57.037.289,8 75.521.457,8 155.143.608,4 72.162.649,5 91.700.960,3 49.210.878,4 61.724.861,1 22.178.728,2 32.735.673,3 27.114.452,7 

agr 32.399.106,8 6.575.919,3 217.696.882,6 33.675.960,0 69.722.225,2 141.467.590,9 177.583.694,4 4.343.640,2 27.997.587,1 40.813.486,6 

gro 48.271.227,4 72.291.251,4 137.332.884,0 62.048.964,9 79.002.912,6 40.637.134,4 64.016.951,5 24.004.474,0 29.194.174,5 52.919.159,0 

osd 222.712.663,6 252.441.716,4 742.212.754,5 285.501.882,6 428.596.661,4 220.238.442,6 414.353.154,3 115.988.567,6 244.290.679,6 253.600.583,0 

c_b 142.240.579,7 212.494.973,1 488.733.936,2 230.552.852,5 342.143.146,1 207.231.246,9 257.505.341,5 110.082.318,4 163.614.740,5 197.094.669,1 

oap 9.385.095,4 13.714.201,4 42.311.184,7 17.406.495,6 28.599.935,5 19.908.289,2 32.131.638,6 17.088.865,1 21.804.707,8 41.149.580,5 

rmk 281.796.965,7 407.348.596,1 1.014.958.306,1 537.502.772,6 655.708.988,8 473.132.435,5 603.495.719,0 272.526.826,2 362.166.848,2 559.256.501,0 

man 1.425.754.192,5 1.586.489.690,7 3.714.724.415,0 1.769.147.620,3 2.610.991.350,4 1.656.296.374,2 2.392.981.575,9 1.081.498.647,3 1.450.526.759,7 2.150.191.246,9 

foo 68.723.808,5 90.869.781,4 243.604.913,6 144.736.802,1 230.185.428,1 190.817.506,3 277.237.025,9 170.794.305,2 229.398.955,0 525.253.370,8 

tex 204.213.439,9 265.724.759,4 772.604.839,9 382.868.583,6 628.091.116,7 490.336.410,9 783.371.558,9 435.288.606,8 550.177.843,5 1.291.038.622,5 

was 82.638.357,6 94.491.677,3 253.969.442,3 82.498.930,8 196.291.358,0 89.938.594,1 219.573.226,7 108.516.615,9 160.438.903,2 236.978.450,1 

lum 13.842.116,4 14.945.721,2 44.405.215,9 22.684.493,3 37.109.601,8 25.981.339,4 37.032.493,1 27.518.218,7 43.148.838,1 111.826.049,8 

ppp 411.168.040,6 421.622.015,3 961.679.717,6 556.312.894,4 767.368.496,5 645.152.623,2 1.360.069.167,3 773.582.315,0 878.137.179,4 1.974.959.902,8 

crp 570.841.998,0 814.041.139,1 2.033.045.596,2 996.105.141,6 1.544.288.765,2 1.281.766.498,7 2.005.479.648,6 1.349.845.477,5 1.723.013.835,3 4.462.495.764,1 

siu 155.104.457,2 244.744.139,4 573.320.739,4 264.734.202,1 388.079.741,5 290.517.790,9 461.525.167,3 266.917.969,0 321.761.015,0 741.107.647,5 

cns 1.865.862.157,9 3.002.824.646,7 9.127.893.315,6 4.712.027.929,5 7.177.311.231,9 4.688.993.262,0 10.739.138.299,

8 

4.741.588.606,3 6.948.268.996,2 16.786.242.791,9 

trd 287.571.820,4 438.785.829,3 1.193.013.334,8 699.275.384,6 1.039.845.778,2 1.054.885.596,9 1.675.255.630,7 1.451.099.863,6 1.767.767.467,2 6.934.155.996,1 

otn 356.774.998,8 467.217.580,3 1.322.991.429,4 686.339.984,6 1.054.732.936,2 856.360.393,5 1.423.083.950,1 524.493.175,1 582.389.218,9 1.009.167.913,4 

ser 1.212.826.127,9 2.567.010.308,8 6.348.221.919,8 3.359.850.538,1 6.493.925.031,3 5.500.599.197,6 9.897.985.193,0 8.334.279.647,0 9.818.996.350,0 31.822.101.790,7 

* como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.6 – Consumo da região Centro-Oeste por classe de renda e setor do PAEG após a retirada do Programa Bolsa Família (R$)* 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 12.925.540,9 23.007.318,7 78.298.307,5 30.433.843,9 67.627.543,6 51.683.954,3 76.430.907,2 35.868.740,7 32.019.861,5 49.139.432,5 

agr 12.665.138,3 - 19.065.547,4 4.982.783,3 697.014,9 1.374.108,1 4.972.724,1 5.551.424,2 9.528.128,5 3.180.900,1 

gro 17.561.344,0 29.822.608,6 79.093.142,6 45.424.174,0 113.734.183,2 70.410.286,4 116.761.149,4 78.622.676,0 67.812.470,3 104.691.041,4 

osd 3.141.858,0 5.504.075,1 18.499.463,9 10.841.024,0 24.502.817,3 13.795.721,0 18.017.381,6 15.615.718,4 11.153.644,6 21.451.491,5 

c_b 40.883.847,0 78.469.332,4 255.567.991,3 159.198.553,8 311.251.289,6 216.262.472,0 389.652.091,4 298.546.137,5 218.419.429,6 416.803.695,3 

oap 3.626.142,6 5.616.159,2 18.014.010,8 8.883.511,5 21.842.770,4 15.545.087,1 27.382.844,4 20.876.072,6 20.422.061,1 50.041.452,7 

rmk 25.237.287,6 45.973.108,2 139.303.530,9 84.040.815,2 189.648.395,8 116.810.797,7 267.260.622,5 138.096.074,9 142.413.976,0 353.720.939,8 

man 62.265.828,5 189.528.749,8 476.767.748,9 272.759.153,0 695.917.740,1 474.540.372,5 773.434.553,2 675.379.065,1 539.051.789,3 1.238.203.109,0 

foo 7.057.995,2 23.410.728,4 60.921.665,9 53.278.730,9 214.189.535,1 68.034.019,8 159.499.602,7 145.632.599,1 213.770.094,0 420.866.148,6 

tex 19.404.139,3 41.996.990,5 127.590.320,6 79.231.453,1 176.346.803,3 149.545.958,3 289.500.225,3 186.887.645,0 226.545.549,2 556.221.979,6 

was 7.703.271,4 5.145.797,2 22.288.706,9 7.360.254,5 46.139.054,7 16.604.309,4 118.910.560,6 57.616.427,4 230.807.294,6 584.447.556,7 

lum 18.571.682,1 12.668.213,8 60.016.634,0 27.738.177,2 80.034.168,2 52.415.826,8 104.232.130,6 96.698.681,1 90.261.750,4 285.808.000,7 

ppp 23.581.961,9 80.937.269,0 281.881.886,3 217.639.731,9 428.098.827,4 316.832.753,8 1.044.155.561,2 733.342.733,8 628.470.824,6 1.367.518.336,4 

crp 74.580.582,1 151.841.722,8 573.835.640,9 333.687.843,5 1.172.606.577,5 623.253.351,4 1.337.024.073,7 1.031.894.384,6 1.185.560.309,4 3.137.632.370,5 

siu 27.577.255,4 51.417.575,7 152.561.363,3 94.122.381,2 183.013.794,1 123.357.161,9 231.305.662,8 130.191.884,4 158.447.643,0 301.485.998,2 

cns 365.161.118,4 481.924.493,8 1.941.011.267,9 1.627.623.038,3 3.776.650.375,0 2.225.680.400,9 2.338.991.447,2 2.048.374.319,4 4.535.701.161,8 15.054.831.017,2 

trd 46.845.231,7 119.660.009,5 488.445.641,8 253.110.821,3 810.452.326,8 603.631.642,0 1.317.815.957,5 1.055.979.324,7 1.127.776.273,8 3.896.994.509,6 

otn 94.573.831,7 184.388.637,8 399.817.622,3 334.760.606,5 545.208.860,0 527.356.769,2 846.568.640,6 433.326.553,6 424.506.385,6 785.715.152,0 

ser 643.400.589,2 1.036.072.470,7 2.973.405.198,3 1.898.997.586,5 5.121.093.492,2 3.757.230.207,1 7.664.845.119,5 5.973.769.526,3 8.368.477.114,0 31.808.323.754,3 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.7 – Consumo da região Sudeste por classe de renda e setor do PAEG após a retirada do Programa Bolsa Família (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor. 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 18.059.430,9 40.087.707,3 142.379.890,7 68.906.207,3 144.262.826,0 111.850.508,4 175.316.057,2 152.253.844,0 126.967.319,3 87.153.919,7 

agr - 20.778.506,3 348.907.073,3 186.820.572,8 133.981.939,3 240.883.557,0 106.415.994,9 91.566.744,5 17.024.813,0 1.114.657,4 

gro 15.369.372,7 37.855.985,3 167.855.531,4 84.977.158,1 179.911.794,8 151.498.767,9 284.377.669,1 153.016.448,4 237.418.486,7 235.848.102,3 

osd 20.612.330,1 45.193.434,4 199.773.321,0 95.489.178,7 171.078.094,6 144.499.345,2 256.515.030,1 119.948.413,8 203.857.253,2 144.166.550,0 

c_b 48.099.954,6 142.680.259,5 572.462.691,9 384.092.005,2 655.410.167,6 595.828.534,4 1.143.137.693,3 774.887.556,1 724.885.003,5 1.038.991.804,0 

oap 10.853.544,6 28.118.685,0 157.365.365,8 90.512.723,9 172.261.899,9 133.805.177,7 295.815.635,0 245.858.734,2 252.805.960,5 402.971.324,9 

rmk 156.512.874,4 366.465.973,3 1.661.106.611,2 885.492.536,1 1.981.437.354,4 1.471.623.789,5 3.071.147.131,7 2.027.871.507,8 2.381.385.373,0 3.688.360.133,7 

man 514.429.491,5 1.235.629.199,7 4.817.404.281,4 2.861.160.546,4 6.606.514.000,1 5.312.764.294,3 12.535.908.796,6 8.679.833.443,4 8.255.990.461,2 14.641.638.373,0 

foo 52.230.806,2 56.582.860,0 314.209.477,4 175.248.939,5 438.687.035,2 411.906.282,5 935.632.286,1 622.337.891,2 767.601.880,5 2.792.320.973,3 

tex 186.529.709,2 212.704.398,0 984.979.829,8 560.559.282,4 1.407.809.634,6 1.347.585.132,8 3.244.312.785,1 2.308.884.052,5 2.461.002.340,9 5.306.463.707,8 

was 7.757.389,5 8.132.082,0 83.308.966,4 16.625.534,3 81.743.201,9 106.715.148,5 190.090.374,5 135.152.991,2 316.160.191,9 3.111.661.455,8 

lum 43.632.675,8 53.026.952,3 253.904.835,5 152.343.226,1 308.327.703,2 303.449.017,4 662.862.705,5 436.298.490,0 641.967.861,1 1.837.382.292,5 

ppp 68.610.456,6 229.331.008,0 1.218.164.103,3 744.763.310,1 2.094.514.926,9 2.346.527.916,9 5.695.683.011,2 3.836.633.313,5 5.507.827.270,9 13.180.458.267,8 

crp 936.056.774,3 1.365.609.555,7 7.042.783.734,4 4.532.040.563,9 9.675.955.172,2 9.330.070.052,9 24.212.717.351,4 17.611.595.309,2 22.205.976.422,7 50.139.804.582,0 

siu 156.110.965,3 371.636.578,9 1.344.475.813,7 834.070.103,2 1.715.566.080,6 1.536.277.971,0 2.770.843.228,6 1.699.737.816,2 2.056.179.841,0 3.543.424.100,6 

cns 70.277.918,9 1.319.196.251,5 1.867.742.277,1 1.231.091.327,4 1.766.342.559,3 2.395.060.268,3 6.777.105.866,8 4.045.764.505,3 14.806.263.094,9 15.647.885.318,3 

trd 314.879.037,1 558.659.104,9 2.432.295.010,1 1.819.826.722,7 4.508.810.941,4 3.786.002.503,8 9.752.813.925,3 7.917.937.075,6 10.953.550.383,0 33.752.015.456,2 

otn 415.909.322,8 804.694.565,5 3.976.677.835,9 2.320.364.577,7 4.704.333.773,1 4.388.089.589,2 9.775.948.634,0 6.052.346.798,8 5.444.513.738,6 8.996.073.620,8 

ser 2.942.941.036,7 2.468.799.495,1 11.689.330.228,9 7.358.528.639,2 16.726.844.030,4 16.672.597.121,9 48.822.385.729,1 41.394.371.242,2 56.208.561.550,2 180.888.416.354,6 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.8 – Consumo da região Norte por classe de renda e setor do PAEG após a retirada do Programa Bolsa Família (R$) * 

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 5.528.309,4 12.161.919,3 26.432.889,8 14.570.717,4 22.545.329,7 11.725.897,6 21.594.861,4 8.905.814,9 10.299.677,5 9.798.608,1 

agr 458.096,7 2.064.418,4 2.965.415,4 4.627.829,3 9.311.113,2 6.464.235,9 7.902.956,4 4.142.594,5 602.858,8 1.554.933,5 

gro 1.138.804,5 3.373.783,6 7.571.370,6 2.927.328,9 5.140.703,3 2.929.368,7 4.676.410,3 3.179.992,4 2.625.350,5 3.215.847,1 

osd 10.616.692,9 37.513.909,4 70.584.627,0 27.698.137,2 50.556.878,1 23.916.134,5 49.431.043,5 35.250.314,7 15.862.714,2 23.503.529,8 

c_b 3.474.260,3 7.246.642,6 18.247.926,6 9.767.096,4 15.869.315,7 10.496.867,1 15.774.714,5 9.410.658,4 8.441.356,7 8.944.512,0 

oap 34.418.213,3 76.483.727,3 210.197.670,8 111.879.044,8 227.996.773,6 137.179.984,4 289.294.347,2 179.125.750,7 172.810.489,8 297.751.122,6 

rmk 10.043.283,8 25.691.233,8 98.634.155,0 34.782.127,4 56.178.401,0 39.626.003,0 62.020.555,4 36.137.788,0 33.108.134,2 50.710.497,0 

man 81.754.862,7 161.727.810,1 401.397.922,2 191.459.863,8 363.151.559,3 238.344.425,4 415.391.252,9 223.379.276,1 194.872.441,4 287.083.773,7 

foo 12.758.346,2 26.008.119,1 76.905.514,7 36.477.344,1 113.570.989,5 56.925.514,9 106.781.072,0 69.501.411,9 63.497.982,7 251.226.962,6 

tex 67.548.971,4 135.278.927,0 395.284.136,5 199.162.776,9 392.097.974,0 316.481.991,3 539.040.728,1 322.039.545,7 411.842.286,4 665.235.504,3 

was 8.196.314,7 85.144.264,4 148.407.114,4 63.286.109,3 214.538.368,6 109.065.960,2 153.847.423,5 107.529.759,1 228.148.964,2 489.365.767,8 

lum 10.229.781,6 23.055.764,8 86.834.219,6 33.513.684,4 69.515.774,1 50.707.461,0 87.045.510,1 73.855.606,9 85.205.360,5 192.996.358,7 

ppp 60.672.342,0 131.666.502,3 319.695.867,5 163.555.242,0 452.755.636,4 374.001.953,1 542.868.221,0 469.419.235,2 683.607.510,4 1.382.751.391,8 

crp 357.534.733,3 877.390.105,7 2.522.478.639,0 1.299.420.964,0 2.326.580.499,1 1.812.211.445,8 3.268.247.305,7 2.067.950.171,5 2.915.419.421,4 4.928.276.871,7 

siu 386.677.821,4 908.380.713,9 2.803.941.351,4 1.289.241.295,5 2.607.402.846,1 1.968.692.446,7 3.702.015.142,1 2.425.100.619,1 2.501.559.584,7 5.146.864.951,2 

cns 53.003.652,7 73.368.505,7 421.347.174,2 128.071.274,6 363.530.040,6 402.029.451,1 595.539.443,8 272.499.607,2 254.267.824,0 759.307.606,1 

trd 13.924.260,9 32.420.974,5 93.891.449,7 59.846.645,1 110.704.367,5 81.039.647,1 162.323.177,8 118.089.475,2 203.641.290,0 497.248.121,4 

otn 628.382.776,5 1.293.042.527,4 4.145.136.478,3 2.143.757.392,6 4.287.957.263,9 3.364.711.596,7 4.833.355.983,1 2.683.538.777,0 2.856.542.104,3 4.114.362.791,9 

ser 59.580.215,5 109.219.021,4 346.409.374,9 185.959.028,0 410.797.111,5 344.538.889,5 634.918.589,9 509.537.042,3 652.987.936,0 1.732.990.698,4 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.9 – Consumo da região Sul por classe de renda e setor do PAEG após a retirada do Programa Bolsa Família (R$) *  

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor 

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 18.664.081,3 36.469.125,2 100.459.375,9 64.746.795,3 114.618.002,5 112.143.684,2 156.526.852,6 74.557.522,1 94.590.093,8 77.811.396,8 

agr 103.877.292,7 15.047.448,7 37.559.722,9 33.821.591,2 116.670.020,1 2.293.575,0 47.245.157,7 8.080.251,0 117.167.613,7 127.615.045,9 

gro 18.523.758,0 36.366.742,6 95.886.269,1 66.623.510,7 144.868.756,6 124.687.356,7 216.380.376,3 126.097.840,7 238.002.672,9 188.342.661,5 

osd 5.892.494,1 18.989.437,6 60.304.595,7 35.777.919,7 91.553.300,7 93.761.160,0 122.799.556,2 62.094.927,5 95.812.576,7 71.778.619,5 

c_b 35.856.168,1 49.110.544,0 193.681.523,3 130.120.985,0 274.431.987,7 251.048.165,0 466.714.308,1 289.928.299,0 371.611.981,1 409.330.211,7 

oap 3.445.793,9 5.913.519,2 22.447.849,0 14.663.179,8 34.307.004,9 31.735.486,0 70.544.496,1 36.715.549,2 52.312.649,8 65.286.955,5 

rmk 66.925.810,0 118.003.643,1 400.882.783,1 260.136.467,2 545.243.564,0 559.528.225,9 1.018.852.941,2 585.014.057,2 731.365.170,7 959.351.680,2 

man 486.739.821,0 545.152.096,7 1.607.206.798,4 1.083.495.161,4 2.386.789.035,1 2.508.363.301,2 4.466.514.806,3 2.307.499.595,9 3.560.287.069,4 4.024.490.966,0 

foo 17.284.803,1 34.379.552,3 136.878.745,1 96.875.951,1 239.747.481,6 279.281.233,8 554.814.248,9 463.792.449,7 506.399.381,3 1.253.101.671,9 

tex 35.188.325,4 80.263.586,1 294.756.089,5 195.168.302,5 475.476.205,0 545.489.691,5 1.178.854.112,5 789.808.848,2 933.577.672,2 2.754.356.877,8 

was 19.187.131,0 22.533.161,0 65.885.638,3 27.963.458,6 97.858.439,2 167.730.652,0 533.759.519,8 225.239.286,1 337.401.855,3 1.611.266.178,8 

lum 11.955.547,6 27.183.791,5 97.905.903,8 56.226.910,9 128.430.316,1 154.393.453,2 294.549.838,2 213.921.386,0 334.913.587,1 545.344.466,2 

ppp 31.245.890,7 36.312.517,5 231.490.807,7 206.619.915,2 388.141.170,2 595.108.003,3 1.709.587.201,6 1.228.219.402,6 1.432.722.974,1 2.308.634.168,8 

crp 394.099.041,0 330.352.603,5 1.285.805.659,8 848.093.807,8 2.120.994.940,0 2.221.233.942,3 5.658.295.898,4 3.763.277.340,5 4.301.798.425,2 8.036.287.808,1 

siu 168.100.921,9 252.961.578,0 788.318.102,8 511.511.404,6 1.090.957.126,5 1.031.529.434,6 2.278.822.861,8 1.204.914.551,7 1.637.214.964,9 1.912.094.313,3 

cns 481.824.150,2 364.832.791,7 1.769.733.945,5 2.302.642.837,8 2.520.717.567,1 1.818.361.463,6 6.587.757.996,0 3.343.342.315,3 7.661.238.781,4 20.123.559.793,4 

trd 152.971.858,1 204.332.173,2 800.278.761,1 487.694.055,7 1.298.382.609,4 1.445.506.262,6 3.719.470.238,0 3.093.550.516,1 3.971.404.766,7 10.885.092.481,3 

otn 177.489.590,5 282.114.899,8 988.305.924,3 901.551.991,3 1.407.370.992,0 1.358.017.282,4 2.882.922.446,6 1.650.972.569,8 2.244.976.118,0 3.214.363.667,1 

ser 531.116.366,8 775.408.157,9 3.565.219.170,1 3.121.011.333,3 6.199.233.371,7 7.542.126.395,5 21.853.619.322,0 12.891.077.454,5 23.526.440.257,5 50.615.279.859,7 

*
 como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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Tabela A2.5 – Consumo da região Nordeste por classe de renda e setor do PAEG após a retirada do Programa Bolsa Família (R$) *  

Fonte: POF 2008-2009, formulado pelo autor

 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 

pdr 53.500.795,5 72.683.020,8 151.525.423,5 71.271.060,9 91.016.920,9 49.018.391,4 61.630.550,6 22.171.148,0 32.731.676,6 27.115.926,1 

agr 30.390.422,6 6.328.800,7 212.621.007,5 33.260.064,0 69.202.508,7 140.915.004,9 177.313.318,1 4.342.179,0 27.994.320,0 40.815.924,7 

gro 45.279.369,4 69.575.929,5 134.133.367,5 61.283.839,2 78.415.520,2 40.479.177,8 63.920.709,3 23.996.859,4 29.191.327,3 52.923.334,8 

osd 208.893.300,2 242.941.646,5 724.866.906,4 281.960.304,2 425.378.250,6 219.365.995,5 413.699.330,2 115.943.116,7 244.248.617,1 253.601.656,5 

c_b 133.415.975,2 204.500.430,7 477.317.192,2 227.695.378,2 339.577.621,8 206.412.570,9 257.101.808,3 110.040.378,2 163.588.347,1 197.097.646,8 

oap 8.804.189,0 13.200.258,5 41.329.115,3 17.193.385,7 28.389.818,6 19.832.670,0 32.086.186,7 17.084.964,1 21.804.521,0 41.156.488,9 

rmk 264.327.152,0 392.042.305,1 991.297.304,0 530.866.801,9 650.823.906,8 471.286.246,5 602.579.323,4 272.436.258,2 362.126.053,5 559.292.177,4 

man 1.337.333.721,2 1.526.840.385,2 3.628.039.432,3 1.747.264.308,9 2.591.477.663,7 1.649.794.188,8 2.389.291.077,2 1.081.113.536,7 1.450.328.892,8 2.150.277.289,1 

foo 64.470.014,6 87.464.391,4 237.950.626,2 142.964.732,5 228.494.248,6 190.092.658,5 276.844.785,7 170.755.271,6 229.396.928,7 525.341.410,7 

tex 191.561.811,8 255.751.320,0 754.626.929,4 378.158.390,9 623.439.282,4 488.444.629,2 782.216.519,3 435.163.138,8 550.140.132,8 1.291.177.916,8 

was 77.520.838,8 90.947.672,9 248.066.723,8 81.486.281,8 194.843.024,9 89.594.110,3 219.255.622,4 108.488.377,7 160.432.402,1 237.010.661,0 

lum 12.984.652,5 14.384.870,6 43.372.262,9 22.405.586,4 36.835.030,0 25.881.292,0 36.978.165,0 27.510.490,9 43.146.200,6 111.838.944,7 

ppp 385.689.714,3 405.791.767,1 939.289.400,6 549.461.447,4 761.674.766,5 642.654.796,5 1.358.045.338,5 773.348.814,8 878.065.041,4 1.975.146.114,4 

crp 535.498.958,6 783.520.406,8 1.985.820.962,7 983.891.682,3 1.532.915.167,5 1.276.874.484,2 2.002.606.122,8 1.349.512.632,1 1.722.967.526,9 4.463.163.214,7 

siu 145.454.619,8 235.492.342,2 559.823.535,6 261.404.276,9 385.097.864,6 289.316.068,3 460.715.897,4 266.766.467,3 321.649.054,8 740.980.494,4 

cns 1.750.015.343,8 2.889.705.052,0 8.914.215.209,2 4.653.391.062,7 7.123.131.743,5 4.670.232.364,3 10.721.765.473,

4 

4.739.541.794,0 6.946.795.897,7 16.785.645.266,0 

trd 269.705.207,9 422.237.543,3 1.165.033.901,2 690.542.862,3 1.031.950.428,7 1.050.618.269,1 1.672.471.246,2 1.450.409.023,4 1.767.314.166,4 6.933.601.116,4 

otn 334.594.210,6 449.577.357,6 1.291.907.141,8 677.739.352,6 1.046.678.766,2 852.858.852,9 1.420.656.548,4 524.220.543,6 582.214.411,3 1.009.043.019,5 

ser 1.137.207.404,5 2.469.619.203,8 6.197.884.712,8 3.317.114.679,3 6.443.106.388,7 5.477.062.739,4 9.879.216.487,5 8.328.358.066,0 9.814.176.146,9 31.812.092.436,6 

* como os dados do modelo estão em U$$ bi, os dados foram convertidos para R$ milhões utilizando a taxa de câmbio de U$$ 1,00 = R$ 1,67 (valor para o ano de 2011) 
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APÊNDICE B 

B.1. O Modelo PAEG 

$title  PAEG in MPSGE  

* Dados em bilhões de dólares de 2011 

* Include sets parameters and data: 

$include read_data_model.gms 

* Flags for factor mobility inside Brazil: 

* (if mobf = 0 there is no factor mobility among regions) 

parameter       mobf    activate factor mobility among regions in Brazil; 

set             mobfb   activate factor rigidiness among regions in Brazil; 

mobf = 0; 

mobfb(r) = yes; 

mobfb(bra)$mobf = no; 

* Flag to activate the family consumption by household types in Brazil 

* (if fam_bra(bra) = yes we activate consumption bydifferent household types 

in Brazil) 

* (if inc_bra(bra) = yes we activate income by different household types in 

Brazil) 

fam_bra(bra) = yes; 

inc_bra(bra) = yes; 

* Parameter to shock family transfers: 

parameter       trans_shck      family transference shocks; 

trans_shck(fam,r) = 1; 

* Here the model in MPSGE starts: 

$ontext 

$model:paeg 

$sectors: 

        c(r)$(not fam_bra(r))   ! Consumption 

        cbra(r,fam)$fam_bra(r)  ! Consumption in the Brazilian regions 

        ccbra(r)$(fam_bra(r) and not inc_bra(r))     ! Consumption in the 

Brazilian regions 

        g(r)                    ! Government demand 

        y(i,r)$vom(i,r)         ! Supply 

        m(i,r)$vim(i,r)         ! Imports 

        yt(j)$vtw(j)            ! Transportation services 

        ft(f,r)$(sf(f) and evom(f,r))   ! Specific factor transformation 

        ftr(f)$mobf                ! Factor transformation for Brazilian 

regions 

$commodities: 

        pc(r)$(not inc_bra(r))  ! Private consumption price index 
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        pcbra(r,fam)$fam_bra(r) ! Private consumption price index for each 

family type in Brazilian regions 

        pg(r)                   ! Public consumption price index 

        py(j,r)$vom(j,r)        ! Domestic output price 

        pm(j,r)$vim(j,r)        ! Import price 

        pt(j)$vtw(j)            ! Transportation services 

        pf(f,r)$evom(f,r)       ! Primary factors rent 

        ps(f,j,r)$(sf(f) and vfm(f,j,r))        ! Sector-specific primary 

factors 

        pfbra(f,bra)$mobf           ! Primary factors price in Brazil with 

factor mobility among regions 

$consumers: 

        hh(r)$(not bra(r))              ! Representative household 

        hhbr(bra)$(not inc_bra(bra))    ! Representative household in Brazil 

        hh_br(fam,bra)$(inc_bra(bra))   ! Representative household in Brazil 

by income class 

        govt(r)                         ! Representative government 

$prod:y(j,r)$vom(j,r)   s:0    i.tl:esubd(i)  va:esubva(j) 

        o:py(j,r)       q:vom(j,r)      a:govt(r) t:rto(j,r) 

        i:py(i,r)       q:vdfm(i,j,r)   p:(1+rtfd0(i,j,r)) i.tl:  a:govt(r) 

t:rtfd(i,j,r) 

        i:pm(i,r)       q:vifm(i,j,r)   p:(1+rtfi0(i,j,r)) i.tl:  a:govt(r) 

t:rtfi(i,j,r) 

        i:ps(sf,j,r)    q:vfm(sf,j,r)   p:(1+rtf0(sf,j,r))  va:    a:govt(r) 

t:rtf(sf,j,r) 

        i:pf(mf,r)      q:vfm(mf,j,r)   p:(1+rtf0(mf,j,r))  va:    a:govt(r) 

t:rtf(mf,j,r) 

$prod:yt(j)$vtw(j)  s:1 

        o:pt(j)         q:vtw(j) 

        i:py(j,r)       q:vst(j,r) 

$prod:c(r)$(not fam_bra(r))  s:1  i.tl:esubd(i) 

        o:pc(r)         q:vpm(r) 

        i:py(i,r)       q:vdpm(i,r)     i.tl: p:(1+rtpd0(i,r)) a:govt(r) 

t:rtpd(i,r) 

        i:pm(i,r)       q:vipm(i,r)     i.tl: p:(1+rtpi0(i,r)) a:govt(r) 

t:rtpi(i,r) 

$prod:cbra(r,fam)$fam_bra(r)  s:1  i.tl:esubd(i) 

        o:pcbra(r,fam)          q:vpm_f(r,"tot",fam) 

        i:py(i,r)               q:(vdpm_fl(r,i,fam))     i.tl: p:(1+rtpd0(i,r)) 

a:govt(r) t:rtpd(i,r) 

        i:pm(i,r)               q:(vipm_fl(r,i,fam))     i.tl: p:(1+rtpi0(i,r)) 

a:govt(r) t:rtpi(i,r) 

$prod:ccbra(r)$(fam_bra(r) and not inc_bra(r))  s:1 

        o:pc(r)                 q:vpm(r) 
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        i:pcbra(r,fam)          q:vpm_f(r,"tot",fam) 

 

$prod:g(r)  s:0  i.tl:esubd(i) 

        o:pg(r)         q:vgm(r) 

        i:py(i,r)       q:vdgm(i,r)     i.tl: p:(1+rtgd0(i,r)) a:govt(r) 

t:rtgd(i,r) 

        i:pm(i,r)       q:vigm(i,r)     i.tl: p:(1+rtgi0(i,r)) a:govt(r) 

t:rtgi(i,r) 

$prod:m(i,r)$vim(i,r)   s:esubm(i)  s.tl:0 

        o:pm(i,r)       q:vim(i,r) 

        i:py(i,s)       q:vxmd(i,s,r)   p:pvxmd(i,s,r) s.tl: 

+               a:govt(s) t:(-rtxs(i,s,r)) 

+               a:govt(r) t:(rtms(i,s,r)*(1-rtxs(i,s,r))) 

        i:pt(j)#(s)     q:vtwr(j,i,s,r) p:pvtwr(i,s,r) s.tl: 

+               a:govt(r) t:rtms(i,s,r) 

$prod:ft(sf,r)$evom(sf,r)  t:etrae(sf) 

        o:ps(sf,j,r)    q:vfm(sf,j,r) 

        i:pf(sf,r)      q:evom(sf,r) 

*       Private household (except in Brazil): 

$demand:hh(r)$(not bra(r)) 

        d:pc(r)         q:vpm(r) 

        e:py(i,r)       q:(-vdim(i,r)) 

        e:pf(f,r)       q:evom(f,r) 

        e:pc(r)         q:(-vtax(r)) 

*        Private household (Brazilian regions) 

$demand:hhbr(bra)$(not inc_bra(bra)) 

        d:pc(bra)                q:vpm(bra) 

        e:py(i,bra)              q:(-vdim(i,bra)) 

        e:pf(f,bra)$(mobfb(bra)) q:evom(f,bra) 

        e:pc(bra)                q:(-vtax(bra)) 

        e:pfbra(f,bra)$mobf      q:evom(f,bra) 

*       Private household by income class (Brazilian regions) 

$demand:hh_br(fam,bra)$inc_bra(bra) 

        d:pcbra(bra,fam)                q:vpm_f(bra,"tot",fam) 

        e:py("cgds",bra)                q:(-evom_f(bra,fam,"sav")) 

        e:pf(f,bra)$(mobfb(bra))        q:evom_f(bra,fam,f) 

        e:pcbra(bra,fam)                q:(-

evom_f(bra,fam,"transf")*trans_shck(fam,bra)) 

        e:pcbra(bra,fam)                q:(-evom_f(bra,fam,"retire")) 

        e:pfbra(f,bra)$mobf             q:evom_f(bra,fam,f) 

*       Partial factor mobility among Brazilian regions 
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$prod:ftr(f)$mobf       t:1     s:0 

        o:pf(f,bra)     q:evom(f,bra) 

        i:pfbra(f,bra)  q:evom(f,bra) 

*       Government: 

$demand:govt(r) 

        d:pg(r)                         q:vgm(r) 

        e:pc(r)$(not inc_bra(r))        q:vtax(r) 

        e:pcbra(r,fam)$(inc_bra(r))     

q:(evom_f(r,fam,"transf")*trans_shck(fam,r)) 

        e:pcbra(r,fam)$(inc_bra(r))     q:evom_f(r,fam,"retire") 

        e:pc(rnum)                      q:vb(r) 

$report: 

        v:vxmd_(i,s,r)$vxmd(i,s,r)      i:py(i,s)       prod:m(i,r) 

        v:vpm_(r)$(not fam_bra(r))      o:pc(r)         prod:c(r) 

        v:vpm_(r)$(inc_bra(r))          o:pg(r)         prod:g(r) 

        v:vpm_(r)$(fam_bra(r) and not inc_bra(r))  o:pc(r)         

prod:ccbra(r) 

        v:vpmf_(r,fam)$fam_bra(r)       o:pcbra(r,fam)  prod:cbra(r,fam) 

        v:vdpmf_(r,i,fam)$fam_bra(r)    i:py(i,r)       prod:cbra(r,fam) 

        v:vipmf_(r,i,fam)$fam_bra(r)    i:pm(i,r)       prod:cbra(r,fam) 

        v:vgm_(r)                       o:pg(r)         prod:g(r) 

        v:vom_(i,r)                     o:py(i,r)       prod:y(i,r) 

        v:vtwr_(j,i,s,r)                i:pt(j)#(s)     prod:m(i,r) 

        v:vst_(j,r)$vtw(j)              i:py(j,r)       prod:yt(j) 

        v:vdfm_(i,j,r)                  i:py(i,r)       prod:y(j,r) 

        v:vifm_(i,j,r)                  i:pm(i,r)       prod:y(j,r) 

        v:vfms_(f,j,r)$sf(f)            i:ps(f,j,r)     prod:y(j,r) 

        v:vfm_(f,j,r)$mf(f)             i:pf(f,r)       prod:y(j,r) 

        v:vdpm_(i,r)                    i:py(i,r)       prod:c(r) 

        v:vipm_(i,r)                    i:pm(i,r)       prod:c(r) 

        v:vdgm_(i,r)                    i:py(i,r)       prod:g(r) 

        v:vigm_(i,r)                    i:pm(i,r)       prod:g(r) 

$offtext 

$sysinclude mpsgeset paeg 

paeg.workspace = 128; 

paeg.iterlim = 0; 

$include paeg.gen 

solve paeg using mcp; 

* Clean-up run: 

paeg.ITERLIM = 8000; 

$INCLUDE paeg.GEN 
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SOLVE paeg USING MCP; 

*$exit 

* Store initial value of some variables: 

parameter vxmd0, m0, vom0, vpm0, vgm0, vtwr0, vst0, govt0; 

vxmd0(i,r,s) = vxmd_.l(i,r,s); 

m0(i,r) = m.l(i,r); 

vom0(i,r) = vom_.l(i,r); 

vpm0(r) = vpm_.l(r); 

vpm0(r)$inc_bra(r) = sum(fam, vpmf_.l(r,fam)); 

vgm0(r) = vgm_.l(r); 

* Define parameters to report: 

parameter       ev      Equivalent variation 

                ev_fam  Equivalante variation for Brazilian families 

                cns_f   Consumption of Brazilian Families 

                p_cns_f Changes in the aggregate consumption price of 

Brazilian Families 

                ych     percentage change in output 

                gch     percentage change in government expenses with goods 

and services 

                pcttr   percentage change in bilateral trade flows 

                brexp   percentage change in bilateral exports from Brasil 

- FOB 

                brimp   percentage change in bilateral imports to Brasil - 

FOB 

                tpctexp total percentage change in exports - FOB 

                tpctimp total percentage change in imports - FOB 

                tpctimp2 total percentage change in imports - CIF 

                chpib   percentage change in PIB 

                chpib_r report percentage change in pib compunds 

                pibr    pib report 

                pcch    percentage change in the consumer price index - real 

                pcch_   percentage change in the consumer price index - 

nominal 

                pych    percentage change in commodities prices - real 

                pych_   percentage change in commodities prices - nominal 

                pfch    percentage change in factor prices - real 

                pfch_   percentage change in factor prices - nominal 

                pmch    percentage change in import prices - real 

                pmch_   percentage change in import prices - nominal 

                pc_bra  consumer price index in Brazil when families are 

disaggregated 

                cons_pcpt per capita consumption by Brazilia families 
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                inc_pcpt  per capita income by Brazilian families 

                inc_fam income report for Brazilian families 

; 

*#      Apply a police here: 

set     sc      Scenarios /wto/; 

set     wto (r)     All regions 

                        /nor,nde,coe,sde,sul,eur,usa,row/; 

loop(sc, 

*       Apply the policies: 

* Solve the policy case: 

$include paeg.gen 

        solve paeg using mcp; 

*       Define consumer price index in Brazil when families are disaggregated 

        pc_bra(bra,"ini") = pc.l(bra); 

        pc.l(bra)$(inc_bra(bra)) = sum(i, 

py.l(i,bra)*gnu(i,"dom",bra)+pm.l(i,bra)*gnu(i,"imp",bra)); 

        pc_bra(bra,"calc") = pc.l(bra); 

        pc_bra(bra,"dif") = (pc_bra(bra,"calc")/pc_bra(bra,"ini")-1)*100; 

*       Calculate the aggregated consumption when families are disaggregated 

        vpm_.l(r)$inc_bra(r) = sum(fam, vpmf_.l(r,fam)); 

*       Calculate the welfare impact: 

        ev(r,"ch_w_%") = round(100 * (C.L(r)-1),3); 

        ev(r,"ch_w_bi$") = round(vpm(r) * (C.L(r)-1),3); 

        ev(r,"ch_w_%")$fam_bra(r) = round(100 * (Ccbra.L(r)-1),3); 

        ev(r,"ch_w_bi$")$fam_bra(r) = round(vpm(r) * (Ccbra.L(r)-1),3); 

        ev(r,"ch_w_%")$inc_bra(r) = round(100 * ((sum(fam, 

(Cbra.L(r,fam)*vpm_f(r,"tot",fam)))/sum(fam, vpm_f(r,"tot",fam))) - 1),3); 

        ev(r,"ch_w_bi$")$inc_bra(r) = round( sum(fam, 

(Cbra.L(r,fam)*vpm_f(r,"tot",fam))) - sum(fam, vpm_f(r,"tot",fam)),3); 

        ych(r,j) = round(100 * (y.l(j,r) - 1),3); 

        gch(r) = round(100 * (g.l(r) - 1),3); 

        ev_fam(r,fam,"Cons0")$fam_bra(r) = vpm_f(r,"tot",fam); 

        ev_fam(r,fam,"Cons_f")$fam_bra(r) = vpmf_.l(r,fam); 

        ev_fam(r,fam,"ch_w_%")$fam_bra(r) = round(100 * (Cbra.L(r,fam)-

1),3); 

        ev_fam(r,fam,"ch_w_bi$")$fam_bra(r) = round(vpm_f(r,"tot",fam) * 

(Cbra.L(r,fam)-1),3); 

*       Calculate changes in household consumption and prices in Brazilian 

regions 

        cns_f(r,fam,i,"dom_0")$fam_bra(r) =  vdpm_fl(r,i,fam); 

        cns_f(r,fam,i,"dom_f")$fam_bra(r) =  vdpmf_.l(r,i,fam); 

        cns_f(r,fam,i,"dom_ch%")$(fam_bra(r) and vdpm_fl(r,i,fam)) =  

round(100*(vdpmf_.l(r,i,fam)/vdpm_fl(r,i,fam)-1),2); 
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        cns_f(r,fam,i,"imp_0")$fam_bra(r) =  vipm_fl(r,i,fam); 

        cns_f(r,fam,i,"imp_f")$fam_bra(r) =  vipmf_.l(r,i,fam); 

        cns_f(r,fam,i,"imp_ch%")$(fam_bra(r) and vipm_fl(r,i,fam)) =  

round(100*(vipmf_.l(r,i,fam)/vipm_fl(r,i,fam)-1),2); 

        p_cns_f(r,fam)$fam_bra(r) = round(100 * (pcbra.l(r,fam) - 1),3); 

*       Calculate change in trade flows: 

pcttr(i,s,r)$vxmd0(i,s,r) = round(100*(vxmd_.l(i,s,r)/vxmd0(i,s,r) -1)); 

brexp(i,bra,r) = pcttr(i,bra,r); 

brimp(i,bra,r) = pcttr(i,r,bra); 

* Changes in total exports and imports 

tpctexp(i,s)$sum(r, vxmd0(i,s,r)) = round(100*(sum(r, 

vxmd_.l(i,s,r))/sum(r, vxmd0(i,s,r)) - 1),3); 

tpctimp(i,r)$sum(s, vxmd0(i,s,r)) = round(100*(sum(s, 

vxmd_.l(i,s,r))/sum(s, vxmd0(i,s,r)) - 1),3); 

tpctimp2(i,r)$vim(i,r) = round(100*(m.l(i,r)/m0(i,r) - 1),3); 

* Change in PIB (PIB = private consumption + public consumption + investments 

+ exports - imports): 

chpib(r) = round(100*(((pc.l(r)*vpm_.l(r) + pg.l(r)*vgm_.l(r) + 

py.l("cgds",r)*vom_.l("cgds",r) 

        + sum((i,s), vxmd_.l(i,r,s)) - sum((i,s), vxmd_.l(i,s,r))) / 

pc.l(r)) / 

                  (vpm0(r)+vgm0(r)+vom0("cgds",r)+sum((i,s), 

vxmd0(i,r,s))-sum((i,s), vxmd0(i,s,r))) -1),3); 

chpib_r(r,"%ch_C") = round(100*((pc.l(r)*vpm_.l(r)/pc.l(r)) / vpm0(r) - 

1),3); 

chpib_r(r,"%ch_G") = round(100*((pg.l(r)*vgm_.l(r)/pc.l(r)) / vgm0(r) - 

1),3); 

chpib_r(r,"%ch_I.") = round(100*((py.l("cgds",r)*vom_.l("cgds",r)/pc.l(r)) 

/ vom0("cgds",r) - 1),3); 

chpib_r(r,"%ch_X.") = round(100*((sum((i,s), vxmd_.l(i,r,s)) / 

pc.l(r))/sum((i,s), vxmd0(i,r,s))-1),3); 

chpib_r(r,"%ch_M.") = round(100*((sum((i,s), vxmd_.l(i,s,r)) / 

pc.l(r))/sum((i,s), vxmd0(i,s,r))-1),3); 

chpib_r(r,"%ch_PIB") = chpib(r); 

chpib_r("C: Private Consumption","%ch_PIB")= eps; 

chpib_r("G: Government Consumption","%ch_PIB")= eps; 

chpib_r("I: Investment","%ch_PIB")= eps; 

chpib_r("X: Exports","%ch_PIB")= eps; 

chpib_r("M: Imports","%ch_PIB")= eps; 

pibr(r,"Bs_C") = round(vpm0(r),5); 

pibr(r,"Bs_G") = round(vgm0(r),5); 

pibr(r,"Bs_I") = round(vom0("cgds",r),5); 

pibr(r,"Bs_X") = round(sum((i,s), vxmd0(i,r,s)),5); 

pibr(r,"Bs_M") = round(sum((i,s), vxmd0(i,s,r)),5); 
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pibr(r,"Bs_PIB") = round(pibr(r,"Bs_C") 

        + pibr(r,"Bs_G") + pibr(r,"Bs_I") 

        + pibr(r,"Bs_X") - pibr(r,"Bs_M"),5); 

pibr(r,"Up_C") = round((pc.l(r)*vpm_.l(r)/pc.l(r)),5); 

pibr(r,"Up_G") = round((pg.l(r)*vgm_.l(r)/pc.l(r)),5); 

pibr(r,"Up_I") = round((py.l("cgds",r)*vom_.l("cgds",r)/pc.l(r)),5); 

pibr(r,"Up_X") = round((sum((i,s), vxmd_.l(i,r,s)) / pc.l(r)),5); 

pibr(r,"Up_M") = round((sum((i,s), vxmd_.l(i,s,r)) / pc.l(r)),5); 

pibr(r,"Up_PIB") = round(pibr(r,"Up_C") 

        + pibr(r,"Up_G") + pibr(r,"Up_I") 

        + pibr(r,"Up_X") - pibr(r,"Up_M"),5); 

pibr("Bs: base data","Up_PIB") = eps; 

pibr("Up: updated data","Up_PIB") = eps; 

pibr("C: Private Consumption","Up_PIB")= eps; 

pibr("G: Government Consumption","Up_PIB")= eps; 

pibr("I: Investment","Up_PIB")= eps; 

pibr("X: Exports","Up_PIB")= eps; 

pibr("M: Imports","Up_PIB")= eps; 

pibr("* Data in 2007 US$ bi","Up_PIB")= eps; 

chpib_r(r,"ch_C") = pibr(r,"Up_C") - pibr(r,"Bs_C") ; 

chpib_r(r,"ch_G") = pibr(r,"Up_G") - pibr(r,"Bs_G") ; 

chpib_r(r,"ch_I.") = pibr(r,"Up_I") - pibr(r,"Bs_I") ; 

chpib_r(r,"ch_X.") = pibr(r,"Up_X") - pibr(r,"Bs_X") ; 

chpib_r(r,"ch_M.") = pibr(r,"Up_M") - pibr(r,"Bs_M") ; 

chpib_r(r,"ch_PIB") = pibr(r,"Up_PIB") - pibr(r,"Bs_PIB") ; 

ev(r,"ch_pib%") = chpib(r); 

ev(r,"ch_Gov%") = gch(r); 

pcch(r) = round(100*(pc.l(r)/sum(rnum,pc.l(rnum))-1),3); 

pcch_(r) = round(100*(pc.l(r)-1),3); 

pych(j,r) = round(100*(py.l(j,r)/sum(rnum,pc.l(rnum))-1),3); 

pych_(j,r) = round(100*(py.l(j,r)-1),3); 

pfch(f,"ch%",r) = round(100*((pf.l(f,r)/pc.l(r))-1),3); 

pfch(f,"abs",r) = round(pf.l(f,r),3); 

pfch(f,"real",r) = round(pf.l(f,r)/pc.l(r),3); 

pfch(f,"ch%_inc",bra)$mobf = round(100*((pfbra.l(f,bra)/pc.l(bra))-1),3); 

pfch(f,"abs_inc",bra)$mobf = round(pfbra.l(f,bra),3); 

pfch(f,"real_inc",bra)$mobf = round(pfbra.l(f,bra)/pc.l(bra),3); 

pfch_(f,r) = round(100*(pf.l(f,r)-1),3); 

pmch(i,r) = round(100*(pm.l(i,r)/sum(rnum,pc.l(rnum))-1),3); 

pmch_(i,r) = round(100*(pm.l(i,r)-1),3); 
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* per capita income and expenses in US$ 

cons_pcpt(r,fam,"ini")$fam_bra(r) = 

1000000*vpm_f(r,"tot",fam)/num_f(r,fam); 

cons_pcpt(r,fam,"fin")$fam_bra(r) = 1000000*vpmf_.l(r,fam)/num_f(r,fam); 

cons_pcpt(r,fam,"%_ch")$fam_bra(r) = 

(cons_pcpt(r,fam,"fin")/cons_pcpt(r,fam,"ini")-1)*100; 

inc_pcpt(r,fam,f,"ini")$fam_bra(r) = 1000000*evom_f(r,fam,f)/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,f,"fin_non")$fam_bra(r) = 

1000000*pf.l(f,r)*evom_f(r,fam,f)/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,f,"fin_real")$fam_bra(r) = 

1000000*pf.l(f,r)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,f)/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,f,"%ch_non")$inc_pcpt(r,fam,f,"ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,f,"fin_non")/ inc_pcpt(r,fam,f,"ini") - 1); 

inc_pcpt(r,fam,f,"%ch_real")$inc_pcpt(r,fam,f,"ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,f,"fin_real")/ inc_pcpt(r,fam,f,"ini") - 1); 

inc_pcpt(r,fam,"transf","ini")$fam_bra(r) = -

1000000*evom_f(r,fam,"transf")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"transf","fin_non")$fam_bra(r) = -

1000000*pcbra.l(r,fam)*evom_f(r,fam,"transf")*trans_shck(fam,r)/num_r(r,fa

m); 

inc_pcpt(r,fam,"transf","fin_real")$fam_bra(r) = -

1000000*pcbra.l(r,fam)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,"transf")*trans_shck(fam,r)/nu

m_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"transf","%ch_non")$inc_pcpt(r,fam,"transf","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"transf","fin_non")/ inc_pcpt(r,fam,"transf","ini") - 

1); 

inc_pcpt(r,fam,"transf","%ch_real")$inc_pcpt(r,fam,"transf","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"transf","fin_real")/ inc_pcpt(r,fam,"transf","ini") - 

1); 

inc_pcpt(r,fam,"retire","ini")$fam_bra(r) = -

1000000*evom_f(r,fam,"retire")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"retire","fin_non")$fam_bra(r) = -

1000000*pcbra.l(r,fam)*evom_f(r,fam,"retire")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"retire","fin_real")$fam_bra(r) = -

1000000*pcbra.l(r,fam)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,"retire")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"retire","%ch_non")$inc_pcpt(r,fam,"retire","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"retire","fin_non")/ inc_pcpt(r,fam,"retire","ini") - 

1); 

inc_pcpt(r,fam,"retire","%ch_real")$inc_pcpt(r,fam,"retire","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"retire","fin_real")/ inc_pcpt(r,fam,"retire","ini") - 

1); 

inc_pcpt(r,fam,"sav","ini")$fam_bra(r) = -

1000000*evom_f(r,fam,"sav")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"sav","fin_non")$fam_bra(r) = -

1000000*pcbra.l(r,fam)*evom_f(r,fam,"sav")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"sav","fin_real")$fam_bra(r) = -

1000000*pcbra.l(r,fam)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,"sav")/num_r(r,fam); 

inc_pcpt(r,fam,"sav","%ch_non")$inc_pcpt(r,fam,"sav","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"sav","fin_non")/ inc_pcpt(r,fam,"sav","ini") - 1); 
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inc_pcpt(r,fam,"sav","%ch_real")$inc_pcpt(r,fam,"sav","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"sav","fin_real")/ inc_pcpt(r,fam,"sav","ini") - 1); 

inc_pcpt(r,fam,"tot","ini")$fam_bra(r) = sum(f, 

inc_pcpt(r,fam,f,"ini"))+inc_pcpt(r,fam,"transf","ini")+inc_pcpt(r,fam,"re

tire","ini")+inc_pcpt(r,fam,"sav","ini"); 

inc_pcpt(r,fam,"tot","fin_non")$fam_bra(r) = sum(f, 

inc_pcpt(r,fam,f,"fin_non"))+inc_pcpt(r,fam,"transf","fin_non")+inc_pcpt(r

,fam,"retire","fin_non")+inc_pcpt(r,fam,"sav","fin_non"); 

inc_pcpt(r,fam,"tot","fin_real")$fam_bra(r) = sum(f, 

inc_pcpt(r,fam,f,"fin_real"))+inc_pcpt(r,fam,"transf","fin_real")+inc_pcpt

(r,fam,"retire","fin_real")+inc_pcpt(r,fam,"sav","fin_real"); 

inc_pcpt(r,fam,"tot","%ch_non")$inc_pcpt(r,fam,"tot","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"tot","fin_non")/ inc_pcpt(r,fam,"tot","ini") - 1); 

inc_pcpt(r,fam,"tot","%ch_real")$inc_pcpt(r,fam,"tot","ini") = 

100*(inc_pcpt(r,fam,"tot","fin_real")/ inc_pcpt(r,fam,"tot","ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,f,"ini")$fam_bra(r) = evom_f(r,fam,f); 

inc_fam(r,fam,f,"fin_non")$fam_bra(r) = pf.l(f,r)*evom_f(r,fam,f); 

inc_fam(r,fam,f,"fin_real")$fam_bra(r) = 

pf.l(f,r)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,f); 

inc_fam(r,fam,f,"%ch_non")$inc_fam(r,fam,f,"ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,f,"fin_non")/ inc_fam(r,fam,f,"ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,f,"%ch_real")$inc_fam(r,fam,f,"ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,f,"fin_real")/ inc_fam(r,fam,f,"ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,"transf","ini")$fam_bra(r) = -evom_f(r,fam,"transf"); 

inc_fam(r,fam,"transf","fin_non")$fam_bra(r) = -

pcbra.l(r,fam)*evom_f(r,fam,"transf")*trans_shck(fam,r); 

inc_fam(r,fam,"transf","fin_real")$fam_bra(r) = -

pcbra.l(r,fam)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,"transf")*trans_shck(fam,r); 

inc_fam(r,fam,"transf","%ch_non")$inc_fam(r,fam,"transf","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"transf","fin_non")/ inc_fam(r,fam,"transf","ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,"transf","%ch_real")$inc_fam(r,fam,"transf","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"transf","fin_real")/ inc_fam(r,fam,"transf","ini") - 

1); 

inc_fam(r,fam,"retire","ini")$fam_bra(r) = -evom_f(r,fam,"retire"); 

inc_fam(r,fam,"retire","fin_non")$fam_bra(r) = -

pcbra.l(r,fam)*evom_f(r,fam,"retire"); 

inc_fam(r,fam,"retire","fin_real")$fam_bra(r) = -

pcbra.l(r,fam)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,"retire"); 

inc_fam(r,fam,"retire","%ch_non")$inc_fam(r,fam,"retire","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"retire","fin_non")/ inc_fam(r,fam,"retire","ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,"retire","%ch_real")$inc_fam(r,fam,"retire","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"retire","fin_real")/ inc_fam(r,fam,"retire","ini") - 

1); 

inc_fam(r,fam,"sav","ini")$fam_bra(r) = -evom_f(r,fam,"sav"); 

inc_fam(r,fam,"sav","fin_non")$fam_bra(r) = -

pcbra.l(r,fam)*evom_f(r,fam,"sav"); 

inc_fam(r,fam,"sav","fin_real")$fam_bra(r) = -

pcbra.l(r,fam)/pc.l(r)*evom_f(r,fam,"sav"); 
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inc_fam(r,fam,"sav","%ch_non")$inc_fam(r,fam,"sav","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"sav","fin_non")/ inc_fam(r,fam,"sav","ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,"sav","%ch_real")$inc_fam(r,fam,"sav","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"sav","fin_real")/ inc_fam(r,fam,"sav","ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,"tot","ini")$fam_bra(r) = sum(f, 

inc_fam(r,fam,f,"ini"))+inc_fam(r,fam,"transf","ini")+inc_fam(r,fam,"retir

e","ini")+inc_fam(r,fam,"sav","ini"); 

inc_fam(r,fam,"tot","fin_non")$fam_bra(r) = sum(f, 

inc_fam(r,fam,f,"fin_non"))+inc_fam(r,fam,"transf","fin_non")+inc_fam(r,fa

m,"retire","fin_non")+inc_fam(r,fam,"sav","fin_non"); 

inc_fam(r,fam,"tot","fin_real")$fam_bra(r) = sum(f, 

inc_fam(r,fam,f,"fin_real"))+inc_fam(r,fam,"transf","fin_real")+inc_fam(r,

fam,"retire","fin_real")+inc_fam(r,fam,"sav","fin_real"); 

inc_fam(r,fam,"tot","%ch_non")$inc_fam(r,fam,"tot","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"tot","fin_non")/ inc_fam(r,fam,"tot","ini") - 1); 

inc_fam(r,fam,"tot","%ch_real")$inc_fam(r,fam,"tot","ini") = 

100*(inc_fam(r,fam,"tot","fin_real")/ inc_fam(r,fam,"tot","ini") - 1); 

*       Reapply external tax (important only if more than one scenario is 

being applied through the loop) 

*        rtms(i,s,r) = rtms0(i,s,r); 

*        rtxs(i,s,r) = rtxs0(i,s,r); 

); 

option ev:3, ych:3, gch:3, pibr:2, chpib_r:2, chpib:3; 

display ev, ych, gch; 

display tpctexp, tpctimp, tpctimp2, brexp, brimp, chpib; 

display pcch, pcch_, pych, pych_, pfch, pfch_, pmch, pmch_; 

execute_unload "resultados.gdx" ev 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=ev rng=1welfare!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" ych 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=ych rng=2output!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" brexp 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=brexp 

rng=3br_exp!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" brimp 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=brimp 

rng=4br_imp!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" tpctexp 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=tpctexp 

rng=5tot_exp!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" tpctimp 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=tpctimp 

rng=6tot_imp!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" pcch 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=pcch rng=7pc_ch!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" pych 
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execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=pych rng=8py_ch!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" pfch 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=pfch rng=9pf_ch!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" pmch 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=pmch 

rng=10pm_ch!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" chpib_r 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=chpib_r 

rng=11chpib!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" pibr 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=pibr rng=12_pib!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" ev_fam 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=ev_fam 

rng=13_wel_fam!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" p_cns_f 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=p_cns_f 

rng=14_p_fam!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" cns_f 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=cns_f 

rng=15_c_fam!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" pc_bra 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=pc_bra 

rng=16_pc_bra!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" cons_pcpt 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=cons_pcpt 

rng=17_cons_pcpt!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" inc_pcpt 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=inc_pcpt 

rng=18_inc_pcpt!a1' 

execute_unload "resultados.gdx" inc_fam 

execute 'gdxxrw.exe resultados.gdx o=resultados.xls par=inc_fam 

rng=19_inc_fam!a1' 
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B.2. Políticas aplicadas no modelo do PAEG para a retirada do Programa Bolsa Família 

das rendas das famílias nas regiões brasileiras 

* Retirar o Programa Bolsa Família das famílias por região 

*** Centro-Oeste 

*** Classe de renda 1 

trans_shck("F1", "coe") = 0.796867427; 

*** Classe de renda 2 

trans_shck("F2", "coe") = 0.880160992; 

*** Classe de renda 3 

trans_shck("F3", "coe") = 0.821395417; 

*** Classe de renda 4 

trans_shck("F4", "coe") = 0.910318516; 

*** Classe de renda 5 

trans_shck("F5", "coe") = 0.927925073; 

*** Classe de renda 6 

trans_shck("F6", "coe") = 0.944262142; 

*** Classe de renda 7 

trans_shck("F7", "coe") = 0.9737157; 

*** Classe de renda 8 

trans_shck("F8", "coe") = 0.98054761; 

*** Classe de renda 9 

trans_shck("F9", "coe") = 0.993928694; 

*** Classe de renda 10 

trans_shck("F10", "coe") = 0.997157839; 

*** Sudeste 

*** Classe de renda 1 

trans_shck("F1", "sde") = 0.768784664; 

*** Classe de renda 2 

trans_shck("F2", "sde") = 0.803851682; 

*** Classe de renda 3 

trans_shck("F3", "sde") = 0.829153715; 

*** Classe de renda 4 

trans_shck("F4", "sde") = 0.860882435; 

*** Classe de renda 5 

trans_shck("F5", "sde") = 0.993194281; 

*** Classe de renda 6 

trans_shck("F6", "sde") = 0.946882003; 

*** Classe de renda 7 

trans_shck("F7", "sde") = 0.982334552; 

*** Classe de renda 8 
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trans_shck("F8", "sde") = 0.989700928; 

*** Classe de renda 9 

trans_shck("F9", "sde") = 0.995482309; 

*** Classe de renda 10 

trans_shck("F10", "sde") = 0.999130424; 

*** Norte 

*** Classe de renda 1 

trans_shck("F1", "nor") = 0.573653853; 

*** Classe de renda 2 

trans_shck("F2", "nor") = 0.532688827; 

*** Classe de renda 3 

trans_shck("F3", "nor") = 0.729990874; 

*** Classe de renda 4 

trans_shck("F4", "nor") = 0.766255759; 

*** Classe de renda 5 

trans_shck("F5", "nor") = 0.826734925; 

*** Classe de renda 6 

trans_shck("F6", "nor") = 0.876784301; 

*** Classe de renda 7 

trans_shck("F7", "nor") = 0.919735263; 

*** Classe de renda 8 

trans_shck("F8", "nor") = 0.953019145; 

*** Classe de renda 9 

trans_shck("F9", "nor") = 0.974671121; 

*** Classe de renda 10 

trans_shck("F10", "nor") = 0.993533366; 

*** Sul 

*** Classe de renda 1 

trans_shck("F1", "sul") = 0.879147741; 

*** Classe de renda 2 

trans_shck("F2", "sul") = 0.859782798; 

*** Classe de renda 3 

trans_shck("F3", "sul") = 0.899425535; 

*** Classe de renda 4 

trans_shck("F4", "sul") = 0.919526792; 

*** Classe de renda 5 

trans_shck("F5", "sul") = 0.963997746; 

*** Classe de renda 6 

trans_shck("F6", "sul") = 0.965693445; 

*** Classe de renda 7 
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trans_shck("F7", "sul") = 0.987161435; 

*** Classe de renda 8 

trans_shck("F8", "sul") = 0.994370064; 

*** Classe de renda 9 

trans_shck("F9", "sul") = 0.993278443; 

*** Classe de renda 10 

trans_shck("F10", "sul") = 0.998740526; 

*** Nordeste 

*** Classe de renda 1 

trans_shck("F1", "nde") = 0.426111026; 

*** Classe de renda 2 

trans_shck("F2", "nde") = 0.600901315; 

*** Classe de renda 3 

trans_shck("F3", "nde") = 0.719095496; 

*** Classe de renda 4 

trans_shck("F4", "nde") = 0.822821091; 

*** Classe de renda 5 

trans_shck("F5", "nde") = 0.856914688; 

*** Classe de renda 6 

trans_shck("F6", "nde") = 0.907857341; 

*** Classe de renda 7 

trans_shck("F7", "nde") = 0.945444509; 

*** Classe de renda 8 

trans_shck("F8", "nde") = 0.972866352; 

*** Classe de renda 9 

trans_shck("F9", "nde") = 0.978207539; 

*** Classe de renda 10 

trans_shck("F10", "nde") = 0.992956614; 
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APÊNDICE C 

Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa Família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras 

Região 

Classe 

de 

Renda 

Fonte de 

Renda 
Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

NOR F1 Capital 0,028889 0,028889 -0,00017 

NOR F1 Trabalho 0,204632 0,20466 0,013928 

NOR F1 Aposentadoria 0,063634 0,063635 0,000563 

NOR F1 Transferências 0,112113 0,064315 -42,6343 

NOR F1 Poupança 0,869472 0,869477 0,000563 

NOR F2 Capital 0,080567 0,080566 -0,00017 

NOR F2 Trabalho 0,502863 0,502933 0,013928 

NOR F2 Aposentadoria 0,271732 0,271733 0,000436 

NOR F2 Transferências 0,235357 0,125373 -46,7309 

NOR F2 Poupança 1,751415 1,751422 0,000436 

NOR F3 Capital 0,400944 0,400944 -0,00017 

NOR F3 Trabalho 2,003949 2,004228 0,013928 

NOR F3 Aposentadoria 0,930329 0,930336 0,000742 

NOR F3 Transferências 0,779843 0,569283 -27,0004 

NOR F3 Poupança 4,414254 4,414287 0,000742 

NOR F4 Capital 0,488533 0,488532 -0,00017 

NOR F4 Trabalho 1,229305 1,229476 0,013928 

NOR F4 Aposentadoria 0,657697 0,657702 0,000722 

NOR F4 Transferências 0,384668 0,294757 -23,3739 

NOR F4 Poupança 1,429975 1,429985 0,000722 

NOR F5 Capital 1,054365 1,054363 -0,00017 

NOR F5 Trabalho 2,651127 2,651496 0,013928 

NOR F5 Aposentadoria 1,108388 1,108396 0,000777 

NOR F5 Transferências 0,638829 0,528146 -17,3259 

NOR F5 Poupança 2,912332 2,912355 0,000777 

NOR F6 Capital 1,899633 1,89963 -0,00017 

NOR F6 Trabalho 2,288013 2,288332 0,013928 

NOR F6 Aposentadoria 1,634143 1,634156 0,000787 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

Região 

Classe 

de 

Renda 

Fonte de 

Renda 
Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

NOR F6 Transferências 0,361241 0,316733 -12,3209 

NOR F6 Poupança 0,243435 0,243437 0,000787 

NOR F7 Capital 3,80133 3,801323 -0,00017 

NOR F7 Trabalho 4,43898 4,439598 0,013928 

NOR F7 Aposentadoria 1,294108 1,294113 0,000385 

NOR F7 Transferências 0,488244 0,449057 -8,02612 

NOR F7 Poupança 0,53602 0,536022 0,000385 

NOR F8 Capital 3,616734 3,616728 -0,00017 

NOR F8 Trabalho 3,366804 3,367273 0,013928 

NOR F8 Aposentadoria 0,840548 0,840548 -6,9E-05 

NOR F8 Transferências 0,20003 0,190632 -4,69815 

NOR F8 Poupança -1,51645 -1,51645 -6,9E-05 

NOR F9 Capital 8,338497 8,338482 -0,00017 

NOR F9 Trabalho 4,474372 4,474995 0,013928 

NOR F9 Aposentadoria 0,977172 0,977164 -0,00083 

NOR F9 Transferências 0,176765 0,172287 -2,5337 

NOR F9 Poupança -6,38786 -6,3878 -0,00083 

NOR F10 Capital 18,83165 18,83162 -0,00017 

NOR F10 Trabalho 10,1331 10,13451 0,013928 

NOR F10 Aposentadoria 1,54383 1,543807 -0,00146 

NOR F10 Transferências 0,453591 0,450651 -0,64812 

NOR F10 Poupança -17,0983 -17,0981 -0,00146 

NDE F1 Capital 0,121557 0,121524 -0,02705 

NDE F1 Trabalho 0,696987 0,697385 0,057094 

NDE F1 Aposentadoria 0,170157 0,170146 -0,00655 

NDE F1 Transferências 0,504092 0,214785 -57,3917 

NDE F1 Poupança 3,156284 3,156077 -0,00655 

NDE F2 Capital 0,503328 0,503192 -0,02705 

NDE F2 Trabalho 1,495593 1,496447 0,057094 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

NDE F2 Aposentadoria 1,062511 1,06247 -0,00386 

NDE F2 Transferências 0,653837 0,392876 -39,9122 

NDE F2 Poupança 3,181857 3,181734 -0,00386 

NDE F3 Capital 1,601138 1,600705 -0,02705 

NDE F3 Trabalho 5,574017 5,5772 0,057094 

NDE F3 Aposentadoria 2,855243 2,855126 -0,00409 

NDE F3 Transferências 1,542853 1,109414 -28,0934 

NDE F3 Poupança 6,776692 6,776415 -0,00409 

NDE F4 Capital 1,389107 1,388731 -0,02705 

NDE F4 Trabalho 3,099899 3,101669 0,057094 

NDE F4 Aposentadoria 2,304255 2,30417 -0,00367 

NDE F4 Transferências 0,665052 0,547198 -17,7209 

NDE F4 Poupança 1,855642 1,855574 -0,00367 

NDE F5 Capital 1,805133 1,804645 -0,02705 

NDE F5 Trabalho 5,543353 5,546518 0,057094 

NDE F5 Aposentadoria 2,712797 2,712737 -0,00221 

NDE F5 Transferências 0,81027 0,694317 -14,3104 

NDE F5 Poupança 4,006355 4,006266 -0,00221 

NDE F6 Capital 2,946805 2,946008 -0,02705 

NDE F6 Trabalho 5,002886 5,005742 0,057094 

NDE F6 Aposentadoria 1,835309 1,835288 -0,00115 

NDE F6 Transferências 0,516102 0,468541 -9,21531 

NDE F6 Poupança 0,88278 0,88277 -0,00115 

NDE F7 Capital 8,210966 8,208745 -0,02705 

NDE F7 Trabalho 8,794773 8,799795 0,057094 

NDE F7 Aposentadoria 2,6922 2,692174 -0,00096 

NDE F7 Transferências 0,68492 0,647547 -5,45646 

NDE F7 Poupança 0,123467 0,123466 -0,00096 

NDE F8 Capital 9,784331 9,781685 -0,02705 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

NDE F8 Trabalho 5,89946 5,902828 0,057094 

NDE F8 Aposentadoria 1,576357 1,576396 0,00249 

NDE F8 Transferências 0,256364 0,249415 -2,71094 

NDE F8 Poupança -5,16913 -5,16926 0,00249 

NDE F9 Capital 15,22485 15,22073 -0,02705 

NDE F9 Trabalho 7,658594 7,662967 0,057094 

NDE F9 Aposentadoria 1,936494 1,936523 0,001497 

NDE F9 Transferências 0,217145 0,212416 -2,17778 

NDE F9 Poupança -9,24991 -9,25004 0,001497 

NDE F10 Capital 50,59203 50,57835 -0,02705 

NDE F10 Trabalho 18,37353 18,38402 0,057094 

NDE F10 Aposentadoria 5,929956 5,930199 0,004102 

NDE F10 Transferências 0,226135 0,224552 -0,70027 

NDE F10 Poupança -32,0152 -32,0165 0,004102 

COE F1 Capital 0,08453 0,084527 -0,00372 

COE F1 Trabalho 0,150558 0,150564 0,003761 

COE F1 Aposentadoria 0,056398 0,056398 -0,00011 

COE F1 Transferências 0,075287 0,059994 -20,3133 

COE F1 Poupança 0,645063 0,645063 -0,00011 

COE F2 Capital 0,056708 0,056705 -0,00372 

COE F2 Trabalho 0,356264 0,356277 0,003761 

COE F2 Aposentadoria 0,32735 0,32735 1,19E-05 

COE F2 Transferências 0,124899 0,109932 -11,9839 

COE F2 Poupança 0,834832 0,834832 1,19E-05 

COE F3 Capital 0,339971 0,339958 -0,00372 

COE F3 Trabalho 1,888751 1,888822 0,003761 

COE F3 Aposentadoria 0,864194 0,864193 -0,00012 

COE F3 Transferências 0,301339 0,247518 -17,8606 

COE F3 Poupança 2,043136 2,043134 -0,00012 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

COE F4 Capital 0,547744 0,547724 -0,00372 

COE F4 Trabalho 1,503307 1,503364 0,003761 

COE F4 Aposentadoria 0,69149 0,691488 -0,0003 

COE F4 Transferências 0,197703 0,179972 -8,96843 

COE F4 Poupança 0,756024 0,756022 -0,0003 

COE F5 Capital 1,79403 1,793964 -0,00372 

COE F5 Trabalho 3,219791 3,219912 0,003761 

COE F5 Aposentadoria 1,142691 1,142689 -0,0002 

COE F5 Transferências 0,33558 0,311392 -7,20768 

COE F5 Poupança 2,75264 2,752634 -0,0002 

COE F6 Capital 1,335271 1,335222 -0,00372 

COE F6 Trabalho 3,018189 3,018303 0,003761 

COE F6 Aposentadoria 0,789195 0,789195 -7,3E-05 

COE F6 Transferências 0,220906 0,208593 -5,57385 

COE F6 Poupança 0,851577 0,851576 -7,3E-05 

COE F7 Capital 5,417972 5,41777 -0,00372 

COE F7 Trabalho 5,938325 5,938549 0,003761 

COE F7 tot 11,1404 11,12999 -0,09343 

COE F7 Aposentadoria 1,554962 1,554966 0,000244 

COE F7 Transferências 0,396805 0,386376 -2,62819 

COE F7 Poupança -2,16766 -2,16767 0,000244 

COE F8 Capital 7,662055 7,66177 -0,00372 

COE F8 Trabalho 4,695792 4,695969 0,003761 

COE F8 Aposentadoria 0,915422 0,915424 0,0002 

COE F8 Transferências 0,168029 0,16476 -1,94504 

COE F8 Poupança -4,8804 -4,88041 0,0002 

COE F9 Capital 7,980077 7,97978 -0,00372 

COE F9 Trabalho 5,384185 5,384388 0,003761 

COE F9 Aposentadoria 1,112803 1,112803 -5,8E-05 

 



119 
 

Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

COE F9 Transferências 0,249997 0,248479 -0,60719 

COE F9 Poupança -2,76463 -2,76463 -5,8E-05 

COE F10 Capital 36,06486 36,06352 -0,00372 

COE F10 Trabalho 15,80534 15,80593 0,003761 

COE F10 Aposentadoria 5,860346 5,860346 1,22E-05 

COE F10 Transferências 0,234927 0,23426 -0,2842 

COE F10 Poupança -18,3555 -18,3555 1,22E-05 

SDE F1 Capital 0,058916 0,058913 -0,00588 

SDE F1 Trabalho 0,818529 0,818561 0,003918 

SDE F1 Aposentadoria 0,189485 0,189485 0,000115 

SDE F1 Transferências 0,215565 0,165723 -23,1214 

SDE F1 Poupança 2,578089 2,578092 0,000115 

SDE F2 Capital 0,398505 0,398481 -0,00588 

SDE F2 Trabalho 1,650322 1,650387 0,003918 

SDE F2 Aposentadoria 1,4016 1,40159 -0,00075 

SDE F2 Transferências 0,453374 0,364443 -19,6154 

SDE F2 Poupança 2,26643 2,266413 -0,00075 

SDE F3 Capital 1,094534 1,094469 -0,00588 

SDE F3 Trabalho 10,34246 10,34286 0,003918 

SDE F3 Aposentadoria 5,21684 5,216822 -0,00034 

SDE F3 Transferências 1,276444 1,058364 -17,0849 

SDE F3 Poupança 7,470117 7,470092 -0,00034 

SDE F4 Capital 0,811856 0,811809 -0,00588 

SDE F4 Trabalho 7,867187 7,867495 0,003918 

SDE F4 Aposentadoria 4,207831 4,207818 -0,00029 

SDE F4 Transferências 0,666334 0,573634 -13,912 

SDE F4 Poupança 2,186605 2,186599 -0,00029 

SDE F5 Capital 4,73747 4,737191 -0,00588 

SDE F5 Trabalho 18,47212 18,47284 0,003918 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

SDE F5 Aposentadoria 7,307858 7,307844 -0,00019 

SDE F5 Transferências 1,416929 1,407283 -0,68076 

SDE F5 Poupança 2,244033 2,244028 -0,00019 

SDE F6 Capital 6,047585 6,047229 -0,00588 

SDE F6 Trabalho 19,93716 19,93794 0,003918 

SDE F6 Aposentadoria 6,358009 6,357996 -0,00021 

SDE F6 Transferências 1,264163 1,197011 -5,312 

SDE F6 Poupança -1,00974 -1,00974 -0,00021 

SDE F7 Capital 5,110814 5,110514 -0,00588 

SDE F7 Trabalho 45,46109 45,46287 0,003918 

SDE F7 Aposentadoria 14,10987 14,10985 -0,00014 

SDE F7 Transferências 2,824589 2,774688 -1,76668 

SDE F7 Poupança 16,22082 16,2208 -0,00014 

SDE F8 Capital 30,75664 30,75483 -0,00588 

SDE F8 Trabalho 31,51295 31,51419 0,003918 

SDE F8 Aposentadoria 9,888744 9,888744 -3,5E-06 

SDE F8 Transferências 1,215703 1,203182 -1,02991 

SDE F8 Poupança -10,5577 -10,5577 -3,5E-06 

SDE F9 Capital 43,78461 43,78204 -0,00588 

SDE F9 Trabalho 37,62059 37,62207 0,003918 

SDE F9 Aposentadoria 11,96047 11,96044 -0,00022 

SDE F9 Transferências 1,367583 1,361401 -0,45199 

SDE F9 Poupança -8,56631 -8,56629 -0,00022 

SDE F10 Capital 205,9698 205,9576 -0,00588 

SDE F10 Trabalho 102,5411 102,5451 0,003918 

SDE F10 Aposentadoria 33,88782 33,88792 0,000283 

SDE F10 Transferências 2,62668 2,624404 -0,08668 

SDE F10 Poupança -128,04 -128,04 0,000283 

SUL F1 Capital 0,125911 0,125905 -0,0052 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

SUL F1 Trabalho 0,357185 0,357188 0,00087 

SUL F1 Aposentadoria 0,056875 0,056875 -0,0004 

SUL F1 Transferências 0,022739 0,019991 -12,0856 

SUL F1 Poupança 1,259548 1,259543 -0,0004 

SUL F2 Capital 0,111349 0,111343 -0,0052 

SUL F2 Trabalho 0,64261 0,642616 0,00087 

SUL F2 Aposentadoria 0,178851 0,178851 -0,00018 

SUL F2 Transferências 0,051752 0,044495 -14,0219 

SUL F2 Poupança 1,149414 1,149412 -0,00018 

SUL F3 Capital 0,810224 0,810182 -0,0052 

SUL F3 Trabalho 3,215621 3,215649 0,00087 

SUL F3 Aposentadoria 0,586519 0,586518 -0,00018 

SUL F3 Transferências 0,145507 0,130873 -10,0576 

SUL F3 Poupança 3,528893 3,528887 -0,00018 

SUL F4 Capital 0,239701 0,239688 -0,0052 

SUL F4 Trabalho 2,546369 2,546391 0,00087 

SUL F4 Aposentadoria 0,540578 0,540576 -0,00048 

SUL F4 Transferências 0,081009 0,07449 -8,04776 

SUL F4 Poupança 3,558253 3,558236 -0,00048 

SUL F5 Capital 2,259459 2,259341 -0,0052 

SUL F5 Trabalho 6,619646 6,619704 0,00087 

SUL F5 Aposentadoria 1,081194 1,081193 -8,6E-05 

SUL F5 Transferências 0,225958 0,217823 -3,60031 

SUL F5 Poupança 2,770467 2,770464 -8,6E-05 

SUL F6 Capital 1,990206 1,990102 -0,0052 

SUL F6 Trabalho 7,465013 7,465078 0,00087 

SUL F6 Aposentadoria 0,946294 0,946295 0,000131 

SUL F6 Transferências 0,175453 0,169434 -3,43053 

SUL F6 Poupança 3,065629 3,065633 0,000131 
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Tabela C1 - Impacto da retirada do Programa Bolsa família na formulação da renda das 

famílias nas regiões brasileiras                                      (Continua...) 

   Inicial (R$ bi) Final (R$ bi) Variação (%) 

SUL F7 Capital 12,01141 12,01079 -0,0052 

SUL F7 Trabalho 19,80924 19,80941 0,00087 

SUL F7 Aposentadoria 1,94602 1,946021 8E-05 

SUL F7 Transferências 0,546839 0,539819 -1,28378 

SUL F7 Poupança 1,058591 1,058592 8E-05 

SUL F8 Capital 11,76387 11,76326 -0,0052 

SUL F8 Trabalho 12,23174 12,23185 0,00087 

SUL F8 Aposentadoria 1,243885 1,243888 0,000229 

SUL F8 Transferências 0,209621 0,208441 -0,56277 

SUL F8 Poupança -4,24574 -4,24575 0,000229 

SUL F9 Capital 28,54353 28,54204 -0,0052 

SUL F9 Trabalho 17,81656 17,81672 0,00087 

SUL F9 Aposentadoria 1,307167 1,307167 3,06E-05 

SUL F9 Transferências 0,232303 0,230742 -0,67213 

SUL F9 Poupança -13,5019 -13,502 3,06E-05 

SUL F10 Capital 71,11172 71,10802 -0,0052 

SUL F10 Trabalho 38,30816 38,3085 0,00087 

SUL F10 Aposentadoria 3,178637 3,178636 -4,8E-05 

SUL F10 Transferências 0,33695 0,336525 -0,126 

SUL F10 Poupança -40,719 -40,719 -4,8E-05 

Onde NOR é a região Nordeste; NDE é a região Nordeste; COE é a região Centro-Oeste; SDE é a região 

Sudeste; SUL é a região Sul. 

Fonte: resultados da pesquisa 
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Tabela C.2a – Participação de cada fonte de renda na formulação da renda das famílias das 

regiões brasileiras 

Região Classe Trabalho Capital Aposentadoria Transferências Poupança 

NOR F1 16% 2% 5% 9% 68% 

NOR F2 18% 3% 10% 8% 62% 

NOR F3 23% 5% 11% 9% 52% 

NOR F4 29% 12% 16% 9% 34% 

NOR F5 32% 13% 13% 8% 35% 

NOR F6 36% 30% 25% 6% 4% 

NOR F7 42% 36% 12% 5% 5% 

NOR F8 35% 38% 9% 2% 16% 

NOR F9 22% 41% 5% 1% 31% 

NOR F10 21% 39% 3% 1% 36% 

NDE F1 15% 3% 4% 11% 68% 

NDE F2 22% 7% 15% 9% 46% 

NDE F3 30% 9% 16% 8% 37% 

NDE F4 33% 15% 25% 7% 20% 

NDE F5 37% 12% 18% 5% 27% 

NDE F6 45% 26% 16% 5% 8% 

NDE F7 43% 40% 13% 3% 1% 

NDE F8 26% 43% 7% 1% 23% 

NDE F9 22% 44% 6% 1% 27% 

NDE F10 17% 47% 6% 0% 30% 

COE F1 15% 8% 6% 7% 64% 

COE F2 21% 3% 19% 7% 49% 

COE F3 35% 6% 16% 6% 38% 

COE F4 41% 15% 19% 5% 20% 

COE F5 35% 19% 12% 4% 30% 

COE F6 49% 21% 13% 4% 14% 

COE F7 38% 35% 10% 3% 14% 

COE F8 26% 42% 5% 1% 27% 

COE F9 31% 46% 6% 1% 16% 

COE F10 21% 47% 8% 0% 24% 

SDE F1 21% 2% 5% 6% 67% 

SDE F2 27% 6% 23% 7% 37% 

SDE F3 41% 4% 21% 5% 29% 

SDE F4 50% 5% 27% 4% 14% 

SDE F5 54% 14% 21% 4% 7% 

SDE F6 58% 17% 18% 4% 3% 

SDE F7 54% 6% 17% 3% 19% 

SDE F8 38% 37% 12% 1% 13% 

SDE F9 36% 42% 12% 1% 8% 

SDE F10 22% 44% 7% 1% 27% 

SUL F1 20% 7% 3% 1% 69% 
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Tabela C.2a – Participação de cada fonte de renda na formulação da renda das famílias das 

regiões brasileiras                  (Continua...) 

Região Classe Trabalho Capital Aposentadoria Transferências Poupança 

SUL F2 30% 5% 8% 2% 54% 

SUL F3 39% 10% 7% 2% 43% 

SUL F4 37% 3% 8% 1% 51% 

SUL F5 51% 17% 8% 2% 21% 

SUL F6 55% 15% 7% 1% 22% 

SUL F7 56% 34% 6% 2% 3% 

SUL F8 41% 40% 4% 1% 14% 

SUL F9 29% 46% 2% 0% 22% 

SUL F10 25% 46% 2% 0% 27% 
Onde NOR é a região Nordeste; NDE é a região Nordeste; COE é a região Centro-Oeste; SDE é a região Sudeste; 

SUL é a região Sul. 

Fonte: resultados da pesquisa 
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Tabela C.2b – Participação de cada fonte de renda na formulação da renda das famílias das 

regiões brasileiras, desconsiderando a poupança 

Região Classe Trabalho Capital Aposentadoria Transferências 

NOR F1 50% 7% 16% 27% 

NOR F2 46% 7% 25% 22% 

NOR F3 49% 10% 23% 19% 

NOR F4 45% 18% 24% 14% 

NOR F5 49% 19% 20% 12% 

NOR F6 37% 31% 26% 6% 

NOR F7 44% 38% 13% 5% 

NOR F8 42% 45% 10% 2% 

NOR F9 32% 60% 7% 1% 

NOR F10 33% 61% 5% 1% 

NDE F1 47% 8% 11% 34% 

NDE F2 40% 14% 29% 18% 

NDE F3 48% 14% 25% 13% 

NDE F4 42% 19% 31% 9% 

NDE F5 51% 17% 25% 7% 

NDE F6 49% 29% 18% 5% 

NDE F7 43% 40% 13% 3% 

NDE F8 34% 56% 9% 1% 

NDE F9 31% 61% 8% 1% 

NDE F10 24% 67% 8% 0% 

COE F1 41% 23% 15% 21% 

COE F2 41% 7% 38% 14% 

COE F3 56% 10% 25% 9% 

COE F4 51% 19% 24% 7% 

COE F5 50% 28% 18% 5% 

COE F6 56% 25% 15% 4% 

COE F7 45% 41% 12% 3% 

COE F8 35% 57% 7% 1% 

COE F9 37% 54% 8% 2% 

COE F10 27% 62% 10% 0% 

SDE F1 64% 5% 15% 17% 

SDE F2 42% 10% 36% 12% 

SDE F3 58% 6% 29% 7% 

SDE F4 58% 6% 31% 5% 

SDE F5 58% 15% 23% 4% 

SDE F6 59% 18% 19% 4% 

SDE F7 67% 8% 21% 4% 

SDE F8 43% 42% 13% 2% 

SDE F9 40% 46% 13% 1% 

SDE F10 30% 60% 10% 1% 

SUL F1 63% 22% 10% 4% 

  



126 
 

Tabela C.2b – Participação de cada fonte de renda na formulação da renda das famílias das 

regiões brasileiras desconsiderando a poupança                    (Continua...) 

Região Classe Trabalho Capital Aposentadoria Transferências 

SUL F2 65% 11% 18% 5% 

SUL F3 68% 17% 12% 3% 

SUL F4 75% 7% 16% 2% 

SUL F5 65% 22% 11% 2% 

SUL F6 71% 19% 9% 2% 

SUL F7 58% 35% 6% 2% 

SUL F8 48% 46% 5% 1% 

SUL F9 37% 60% 3% 0% 

SUL F10 34% 63% 3% 0% 
Onde NOR é a região Nordeste; NDE é a região Nordeste; COE é a região Centro-Oeste; SDE é a 

região Sudeste; SUL é a região Sul. 

Fonte: resultados da pesquisa 

 


